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KAHRAMAN ÇOCUKLARIN

GÜÇLÜ ANNELERİ

Sağlıkla evin içinde koşturan, okuluna gidip gelen, kardeşleri ile oyunlar oynayan, belki hayatı boyunca 
hiç hastane yüzü görmeyen çocuğunuza bir gün lösemi teşhisi koyulur. İsmini duymaktan korktuğunuz, 
haberlerde, TV reklamlarında görüp kanal değiştirdiğiniz bu hastalık gelip canınızın parçası çocuğunu-
zu bulur…

Yazımın devamını okumadan önce bir dakikalığına bu anı, bu hissi yaşadığınızı hayal edin 

Hakkını vermek gerekiyor değil mi? Sadece o anı düşlemek, hissetmek bile, tarifi güç. “Çocuğunuz lö-
semi.” Bu cümleyi duyan annelerin o anı anlatırken ağzından çıkan ortak cümle; “Dünyalar başıma 
yıkıldı.” Geçen ay dergimizde Kanser Farkındalık Haftası dolayısı ile yazı kaleme almıştım. Bu yazımı 
da hayatını çocuklarına adayan onkoloji-hematoloji anneleri için yazmak istedim…

 Ailenin çocuğunun lösemi olduğunu öğrenmesi ile başlayan süreç, aile içinde ciddi psikolo-
jik-sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bireyden bireye değişmekle beraber 
aile belli psikolojik evrelerden geçer. Kanserin ölümle sonuçlanacağına inanan aile önce inkâr süreci 
yaşar. Tanının doktor veya sağlık kuruluşu tarafından yanlış konulduğunu düşünür, farklı bir doktordan 
daha görüş almak ister. Ardından öfke sürecini yaşayan aile “Neden biz? Neden şimdi?” gibi düşünce-
lere kapılır. Öfke-Pazarlık-Depresyon gibi aşamalardan sonra kabullenme ile tedavinin sürecini, yaşam 
biçimini belirlemeye başlar. Bu kabullenmeyle birlikte yaşam tarzı ve kalitesinin farklılaşması, yeni bir 
düzen, yaşam stili başlamaktadır.

 Tanının koyulması ile birlikte, özellikle anne, süreci en yakinen yaşayan aynı zamanda aile-
sine karşı birçok sorumluluğu yerine getirmesi gereken kişidir. Çocuğunun hastalığı sebebi ile içten içe 
acı çekerken çocuğuna ve ailesine karşı güçlü durma gayreti içerisine girer. Özellikle tedavi sürecinde 
oluşabilecek yan etkilere hızlı müdahale etmek amacıyla sürekli fiziksel olarak yanında olma zorunlu-
luğu hisseder. Bu durum anneye ekstra sorumlulukları beraberinde getirmektedir… Çocuğu kanser ta-
nısı alan annenin önceliğinin kanserli çocuğu olması, diğer sorumluluklarından ödün vermesine sebep 
olmaktadır. Bunun en büyük örneği diğer sağlıklı çocuklara karşı sorumluklarını yerine getirememesi, 
çocukları ekseri babaya veya akrabalarına emanet etmesi, diğer çocuklarına karşı bakım rollerini yerine 
getirememesidir.

 Ailenin inancı, dünya görüşü, zorlukla mücadele gücü süreci algılayışını ailenin içinde bulun-
duğu sosyal çevre, aile yapısı hastalık sürecini etkilemektedir. Hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olun-
maması sebebi ile özellikle aile büyüklerinin “bu çocuk senin yüzünden hasta oldu-sen iyi bakamadın-” 
gibi söylemlerle sorumluluğun anneye yıkılması söz konusu olabilmektedir. Kanserli çocuk sahibi olan 
anneler tarafından en sık bildirilen günlük problemleri; her an çocuğuna bir şey olması korkusu, enfek-
siyonlara karşı aşırı önlem, uykusuzluk, tedavi sebebi ile çocuğun yaşadığı acıya karşı kendini çaresiz 
hissetmek, her daim çocuğun yanında olma, hastane sürecinde annenin refakati sebebi ile doktorlarla 
sık görüşme yapma zorunluluğu, kendine vakit ayıramama bir süre sonra annenin kendini güçsüz his-
setmesine ve tükenmişliğe sürüklemektedir. 

Moral vereceğim derken... 

Bazen toplum olarak empati kurmayı beceremiyoruz. Destek olacağım, moral vereceğim derken karşı-
mızdakini daha çok üzüyor, onun acısını değersizleştiriyoruz. Bu noktada anneyi sosyal çevreden uzak-
laştıran yalnızlaşmasına sebep olan bir konu da “Üzülecek zaman yok, Bir tek senin başına gelmedi, 
Çocuğunu düşün, güçlü ol” vb. teselli cümleleri. Gerçek şu ki; bu annenin çocuğu kanser, yaşadığı so-
runları, acısı var. Anlaşılması için üzüntünün duyulması gerekiyor. Güldüğünde, ağladığında, tedirgin 
olduğunda yadırganan anne anlaşılmadığını düşünerek sosyal çevresinden uzaklaşıyor, yalnızlaşıyor, 
hayattan tat almamaya başlıyor.

Bu deneyimlerde gösteriyor ki tedavi süresince aile için rehabilitasyon programı oluşturulması, tıbbi te-
davinin yanı sıra   psikolog-aile danışmanı-sosyolog-diyetisyen-uğraş terapisi-fizyoterapi gibi depart-
manların iş birliği ile ailenin süreci daha sağlıklı bir şekilde tamamlaması açısından oldukça önemlidir. 

 Hayatını çocuklarına adayan, çocuğunun sağlıkla alıp verdiği nefeste hayat bulan hematoloji-onkoloji 
anneleri başta olmak üzere, her AN-NE istesem hep yanımda olan anemin ve tüm annelerin gününü 
kutluyorum…

Sevgiler 

Aylin BABAOĞLU
Sosyolog
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KAHRAMAN ÇOCUKLARIN

GÜÇLÜ ANNELERİ
İNSAN OLMANIN 

ALAMETİFÂRİKASI: 

EMPATİ
Arzu AKPINAR
Sosyolog / Yazar

Bir çocuğunuz olduğunu ve sürekli sağa sola sallandığını, ani tepkilerle hızlıca yanınızdan kaçtığını, durup dururken kendine zarar verdiğini düşünün. Ve yine 
O çocuğun bağıra bağıra ağladığını, en basit ihtiyaçlarını bile göremediğini ve size anne- baba diyemediğini… Nasıl hissederdiniz?

Apartman da komşunun, markette görevlinin, minibüste yolcuların, okulda velilerin ve en acısı da aile bireylerinin şikâyet ettiği…

 Düşünmek bile kalbinize acı veriyor değil mi? Halinize şükrediyorsunuz.

İşte bu durumda olup da haline şükreden binlerce aile var. Hem de her gün çocuğunun kişisel bakımıyla ilgilenen, yediren, içiren ve ne olursa olsun evladına 
canını verebilecek kadar seven eli öpülesi anneler-babalar…

Çocuğunun yaşı iki ya da yirmi iki, kaç olursa olsun onlara her gün defalarca adım atmayı, kaşık tutmayı, bağcık bağlamayı, düğme iliklemeyi ve hayatın bize 
ilk dönemlerimizde öğrettiği ne kadar hayati ve bağımsızlık sebebi öğreti varsa hepsini kırmızıyı, yeşili, merdivenden inmeyi ve belki de en önemlisi gözle-
rinizin içine baktırmayı öğretmeye çalışırlar.

Bunca emek ailenin kendi kişisel çabaları ve eğer çocuk şanslıysa ve herhangi bir okula kabul edildiyse oradaki öğretmenleri vasıtasıyla uygulanmaya çalışılır.  
Başarı ise devamlılıkla mümkündür.

Bir dönem otistik çocuklara eğitmenlik yaptım. O gün bu gündür beni olgunlaştıran, hayata dair bakış açımı kökten değiştiren öğretmenlik dönemim boyun-
ca çok şey öğrendim. Eğitim adına uygulanan doğruları, yanlışları; eğitim vermek adına okulda görev yapan doğru ve yanlış insanları tanıdım. Şunu anladım 
ki bu meleklere hizmetkâr olacaksan bunu paranın hatırına yapmayacaksın. Eğer sorumlusu olduğun çocuğun yürekten anası- babası olabileceksen işte o 
zaman o yavruların hayatlarına müdahil olup, eğitimleri adına elinden gelen ne varsa yapmaya, bu uğurda kendini geliştirmeye gayret edeceksin.

Gönlümden geçen, bu çocuklarımızın ailelerine uygun eğitimin verilerek, kendi çocuklarına ‘’öğretmenlik’’ yapabilecek seviyeye getirilmeleri ve karşılığında 
maaş almalarıdır. Bu çocuklarda eğitim süreklilik gerektirir ve aile bireyi bunu en mükemmel şekilde yapabilecek sabır ve sevgiye sahiptir. Dışarıda çalışmaya 
mecbur edilmeyecek bir maaşla belki de daha iyi olduğunu düşündüğümüz ama istediğimiz performansı alamadığımız diğer masraf kalemlerinin kısılmasıyla 
da daha ekonomik bir uygulama gerçekleştirilmiş olur.

Her sene Dünya Engelliler Günü adıyla rutine dönüşmüş repliklerle gündem yapıyoruz, haberler gün boyunca onlardan ve sorunlarından bahsediyorlar. Peki 
ya ertesi gün? Mevcut sorunlar için dün gün boyunca karanlığa küfredenler, bugün bir tane bile mum yakma zahmetinde bulunuyorlar mı? Cevap her yıl 
olduğu gibi; Hayır!

Farkındalık sadece ana haber bültenlerinde, âdet yerini bulsun diye dillendiriliyor. Engellilerin ve ailelerinin fiziki ve psikolojik ihtiyaçları her zamanki gibi göz 
ardı ediliyor. Ve bu konuda hiç kimsenin elini taşın altına koyacağı da yok. Sıkıntıyı sadece çeken biliyor, empati de ancak bu durumun içinde olanlar arasında 
görülebiliyor. Kısa bir dönem eğitimlerine dahil olduğum, engelli toplumun sadece bir bölümünü oluşturan bu masum melekler için sesimi yükseltiyorum. 
Asıl olan tüm topluma aynı empati duygusunu aşılayabilmek. Belki o zaman Dünya daha yaşanılası bir yer haline gelebilir.

Sevgiyle…
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GÖZDEN KAÇAN AYRINTI;

DEZAVANTAJLI 
ANNELER

Zeynep  ARAT
Eğitimci / Sosyolog

Her evli çift için mutluluk kaynağıdır, sağlıklı bir çocuğa sahip olmak. Çocuğunun tüm 
gelişim aşamalarını takip ederek onunla gurur duymak.

 Ne var ki, bazı ebeveynler bu mutluluklarına gölge düşüren bazı olumsuz durumlarla 
karşılaşabiliyor. Doğum sonrası haberdar oldukları engelli bir bebeğe sahip oldukları 
bilgisi gibi. Bu engel bedensel olabileceği gibi bazen de zihinsel olabiliyor. Hamilelik 
süreciyle birlikte bebeğinin varlığına alışmaya çalışan, onun dünyaya gelmesini sabır-
sızlıkla bekleyen anne adayı, engelli bir bebeğe sahip olacağı gerçeğiyle karşılaşınca 
büyük bir şok yaşayabiliyor. Bazen bu dezavantajlı durumu kabullenmekte zorluklar 
yaşayarak, karmakarışık duygular hissedebiliyor. Suçluluk, utanma, acıma, isyan 
gibi…

İlk şaşkınlık hâllerinden sonra, annenin bebeği kabullenişi başlıyor. Artık yaşamı bo-
yunca çocuğunu sarıp kollayarak, bazen eli, ayağı, bazen de gören gözü olacağı çetin 
ve meşakkatli hayata adım atıyor. Gönüllü bir adanmışlıktır bu hayatın adı.

Çocuk sahibi olmak, onu büyütüp yetiştirmek normal şartlarda zor iken, özel çocuğa 
sahip olmak çok daha zordur.

Her şeyin kategorize edildiği çağımızda, toplumun önyargıları ile baş edebilmek, zorlu 
geçecek bir mücadeleye girmek demektir. Çoğu zaman toplumla girdikleri bu müca-
delede yalnızdır anne.

Dışlanıp terk edilerek yalnızlaştırılır. Çünkü özel çocuğa sahip olmak, utanç kaynağı 
olarak görülür.

Bunun nedeni, engelli birey kavramının henüz toplumumuzda yeterince anlaşılıp, be-
nimsenmemiş olmasıdır.

Oysaki toplumumuzda azımsanmayacak kadar çeşitli yetersizliklere sahip bireyler 
bulunmaktadır.

Toplum tarafından yeterince algılanamayıp, kusurlu görülen anne, küçük düşürücü ve 
yaralayıcı bakışlarla karşılaşmaktadır. Çocuğunu ve kendini yaralayan bu bakışlardan 
koruyabilmek için toplumdan koparak, izole bir yaşamı tercih edebilmektedir. Aldığı 
izole olma kararı ile anne, çocuğunun eğitimini, toplum ile kaynaşıp kendi kendine ye-
tebilme becerisi kazanabilmesini olumsuz yönde etkiler.

Bu bağlamda topluma düşen görev, özel gereksinimli çocukların ve annelerinin içinde 
bulundukları farklı durumu algılayarak, kendilerini izole etmelerini engelleyici girişim-
lerde bulunmaktır. Özel çocuğa sahip olan annenin kaygılarını bertaraf etmek, şüphe-
siz hayata annenin gözünden bakıp empati kurarak mümkün olabilecektir.

Ayrıca bazı kurumların dezavantajlı annelere pozitif ayrımcılık yapıp, hizmet içi eği-
timlerden azami ölçüde faydalanmalarını sağlamaları, annenin gelişip güçlenerek ya-
rınlara umutla bakabilmelerini sağlayacaktır.

Özel eğitim imkânlarından faydalanabilen çocukların çevreleri tarafından kabul gör-
meleri, kendi kendilerine yetebilme becerisi kazanabilmeleri en önemlisi de bireysel 
özelliklerine uygun iş alanlarında istihdam edilmeleri hem ailelerini hem de toplum 
vicdanını rahatlatacaktır.

Özel eğitim öğretmeni olarak pozitif ayrımcılık yapıp, yaşadıkları tüm zorluklara rağ-
men, çocuklarının elini bir an olsun bırakmayı düşünmeyen, onlara sımsıkı sarılarak 
hayatta var olma mücadelelerine kararlılıkla devam eden, annelik vasfının çok üstün-
de bir performans sergileyerek, dezavantajlarını avantaja dönüştürebilen tüm annele-
rin, anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
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Özel Gereksinimli Özel Gereksinimli 
Bireyin Ailesi OlmakBireyin Ailesi Olmak Röportaj Yapan

Menekşe FAKI

Merhaba, öncelikle sizi kısaca tanıyalım.

- Ben Hikmet ALTINBAŞ. Özel bir okulda okul öncesi öğretmeniyim. Birisi Down sendromlu, iki çocuğum var.

Soru: Özel bir çocuğunuz olacağını öğrenince neler hissettiniz?

Cevap: 9 ay boyunca aksatmadığım doktor kontrollerim ve test sonuçlarım dahil her şey olumlu gidiyordu. 13 Nisan 2007 yılı bir bebek 
beklerken, bir melek girdi hayatımıza. Doğum sonrası Azra’mı kucağıma aldığımda Down sendromlu olduğunu anladım. Ama bir söz 
vardır “üzerine konduramıyorum” diye; üst üste o sözü içimden defalarca tekrar edip durdum. Annem ve eşimde de sevinç yerine garip bir 
hüzün hissettim. Lakin, soracağım sorunun cevabını duymaktan korktuğum için “Neden böyle duruyorsunuz?” diye cesaretimi toplayıp 
soramadım. İçimde hiç yaşamadığım garip duygular girdabında dönüp duruyordum kendi kendime. Biliyorum ki aynı duygu girdabında 
annem ve eşimde vardı. Çünkü üçümüz de mecburi durumlarda konuşuyor ve geri kalan zamanlarda sessiz kalmayı tercih ediyorduk.Ta ki 
çocuk doktoru odama gelene kadar sessiz bekleyişimiz devam etti. Artık gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmak zorundaydık.

Ben Down sendromlu bir meleğe sahip olduğumu duyunca mesleğim gereği zaman zaman karşılaşmamdan dolayı şok olmadım aslında...

Asıl şoku yaşatan; çocuk doktorunun yüz ifadesiyle, oturuş şekliyle ve “Çocuğunuz Dow sendromlu; yürüyemeyecek, konuşamayacak, 
toplumdan dışlanacak ve çok fazla yaşayamayacak” gibi söylemlerde bulunması oldu. O doktora biz sadece; “sevgi ve sabır ile her şeyi 
başaracağız” diyebildik. Başardık da... Zira o doktorun tutumu aklımdan hiç çıkmadı.

Soru: Azra doğduktan sonra ebeveyn olarak neler yaşadınız?

Cevap: Bu konuda, Azra’nın doğumundan bu zamana kadar eşim en büyük desteğim oldu. Bir meleğin evimize gelmesi, bizim birbirimize 
daha da bağlanmamızı ve birlikte diğer zorlukların da üstesinden gelmemizi sağladı.

Soru: Bu süreç başladığından itibaren hayatınızda neler değişti?

Cevap: Her gün Down sendromlu bireyler ve ailelerin neler yaptığı ile ilgili bilgiler edindik. Adım adım her şeyi bıkmadan, usanmadan oku-
duk araştırdık. O zamanda “Down Türkiye” isimli bir gruba üye oldum. O grupta bulunan aileler ile kafamıza takılan her türlü paylaşım ve 
sohbetlerde bulunduk. Bana iyi gelmeyeceğini düşündüğüm insanları hayatımdan çıkardım ve bu konuda daha seçici oldum.

Soru: Azra büyürken ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve karşılaşmaya devam ediyorsunuz?

Cevap: Azra, ben okul öncesi öğretmeni olduğum için şanslı bir melek. Daha yürümeyi, konuşmayı öğrenmeden anaokuluna yanımda 
götürüyordum. Dil gelişimi, yürüme, sosyalleşme gibi becerileri okulda inanılmaz derecede gelişti. Aslında meleğim gibi biz de şanslıydık. 
Çünkü, bizim yanımızda her zaman sevgi dolu, vicdanlı ve etik sahibi insanlar vardı. Çevrenin garip tutumlarına hiçbir zaman aldırmadım.

Çok şükür ki sağlık yönünden de çok şanslıyız. Meleğimizin şu ana kadar çok büyük ameliyatları ve çok kalıcı hastalığı olmadı.

Soru: Size göre toplumun özel gereksinimli bireylere ve ailelerine olumsuz tutumları nelerdir?

Cevap: Biz çok fazla veya büyük olumsuz tutumlarla karşılaşmadık. Ama karşılaşan melek aileleri oldukça fazla. En olumsuz tutum eğitim-
de yaşanıyor maalesef. Eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu, toplumun çoğunluğu bilmiyor ya da bilmek işine gelmiyor. Hatta bu konuda 
bazı ailelerin çocuklarını bu meleklere karşı olumsuz etkiliyor olmaları da ayrı bir olumsuzluk.

Soru: Bu konuyla ilgili önerileriniz nelerdir?

Cevap: Bizim istediğimiz; Down sendromlu, otizmli vb. özel gereksinimli çocukların da eşit eğitim hakkına kavuşup diğer arkadaşlarıyla 
aynı sınıflarda desteklenerek, öğrenim görebilmeleridir. Aslında diğer çocuklara o kadar büyük faydası olacak ki bazı aileler bunun farkın-
da bile değiller.

Ailelerimizin şunu bilmesi gerekir; her geçen gün yavrularımız büyüyor ve onlar evlenince sizler de torun sahipleri olacaksınız. İnanın biz-
lerin de böyle melekleri kucaklarımıza alacağımız aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Hiç istemem ama belki sizler de böyle durumlarla 
karşılaşacaksınız. Onun için bırakın çocuklarınız bu meleklerle kaynaşsın, tanısınlar, böyle kişilerin de olduğunu bilsinler. En önemlisi sa-
dece sevsinler. Çünkü sevgi eşsiz bir duygudur. Ahh benim toplumum... Biraz empati yapsalar ve biraz bu konularda bilgi sahibi olsalar, 
aslında her şey güzel olacak.

Hikmet ALTINBAŞ ile Röportaj
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BANA BİR MASAL ANLAT ANNE

Kübra ŞEKERCİ

İlk kez masal dinlediğimizi düşünelim. Nerede, nasıl ve hangi masalı dinlediğimizi ha-
tırlamayız kuvvetle muhtemel, orada çok daha önemli bir şey hatırlarız; duygumuzu. 
Annemizin bize aktardığı o duyguyu. Her su verişte, elimizi tutuşta, dokunuşta, gözü-
müzün içine bakışta, tüm ihtiyaçlarınızın karşılanma hallerinde; yeni ve başka başka 
duyguları salar kendi sinesinden bizim sinemize. Bir gün bir yerlerde kullanılmak üzere 
depo edilmiş duygular, işte böyle böyle birikir bizde. Bizi biz yapmak için adeta damar-
larımızda dolanır dururlar.
İnsan dünyaya merhaba dediğinde (eğer hayatta ise) ilk annesine bakar. Onu görür ve ona güvenmesi gerektiğini ilk o an deneyimler. İlk yaşam müca-
delesinde, ilk karşılaştığı destekçisini tam olarak işte o zaman tanımaya başlar. Hayata atılmadan önce, eğer şartlar da el veriyorsa; türlü aşamalara 
eşlik ederken, basamakları, yolları, yokuşları bizimle en çok o deneyimler. Eğrisiyle, doğrusuyla yaptığı tüm eşlikler bir çocuğun hayata tutunma, birey 
olma yolculuğunda çok büyük anlam ve önem taşımaktadır. Her zaman işler yolunda gitmese de bu eşsiz bir olgudur.

Düşünürüm hep “anne”, hayat döngüsünde böyle derin, böyle eşsiz bir yerdeyken; kendisi de bunun farkında mıdır? En içine baktığı o minik gözlerin, 
yarına bakacağı açılarının, onun bakışları ile beslenmeye başladığının bilincinde midir? Bilincinde olmaktan kastım sadece fikri bir bilinç değil; içgüdü-
sel, hissi bir bilinç de bunu gayet başarılı yapacaktır. Orada olabilen, zamanında eşlik edebilen her anne bu duyguyu, bu doyumu çok iyi bilir. Aslında 
bu karşılıklı bir doyumdur. Anne, çocukta saf sevgiyi tanımlar. Çocuk da annesinde dünyayı tanımlamaya başlar. Bu çok kutsaldır. Anne en temelde, 
çocuğa yolculuğunun en meşakkatli anlarında eşlik eder. En meşakkatli olması da çocuğun yeni geldiği dünyayı tam kavrayamamış olmasının karşılı-
ğıdır. Hiçbir şeyin bilinmediği, deneyimlenmediği bir alana girmek çok korkutucudur. Bu çocuk için de tıpkı böyledir. Bu eşliği şöyle bir düşünelim; bir 
yerden bir yere göç ettiğimizi hayal edelim, oraya dair bir fikrimiz ya yoktur ya da çok azdır ve oraya yabancıyızdır. Birinin bize o yabancı yerde eşlik 
etmesi, yolları, kestirmeleri tarif etmesi ya da yanımızda yürümesi, hiç bir şey dahi olmasa ihtiyaç duyduğumuz anda bir bardak su vermesi bile, bize ne 
muazzam bir duygu hissettirir. Kendimizi birden güvende hisseder, rahatlar, tanımsızlığın getirdiği pek çok kaygı ve endişeden sıyrılmaya başlar, hatta 
sıyrılırız da. Bu da güvendir. Güven insanın en temel ihtiyacı ve en kuvvetli duygusudur. Hele ki ihtiyacımızın şekliyle sunulduysa, bizim için hayat tam 
anlamıyla yaşam alanına dönüşmüştür. Biz yabancı bir yerde bize eşlik eden, destek veren, yol gösteren birini dahi unutmazken, ona türlü minnet hissi 
beslerken; peki anne için neler hissederiz, neler yaşatırız sinemizde? Bunu düşünmek bile uçsuz bucaksız bir rüya gibidir. Bu, çocuk için çok önemli bir 
histir, anne de bunun bilincinde olabiliyorsa, çocuk dünyaya sağlam adımlarla basmaya hazırlanmış demektir.

Üstad Sezai Karakoç bir şiirinde,            

“Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne.” der.

Her okuduğumda bu mısraları, öyle derinden etkilenirim. Tüm öksüz çocuklar gelir, göğsümün üzerinde salıncaklar kurulur, hepsini birden sallayıve-
ririm orada; okşar, sever, öperim. Çocuk olur, anne olurum. Zaman duruverir. Mevsimler, hislerime dönüşür. Hiç kimse garip kalmaz orada. Yaralarını 
sarar, bitlerini ayıklarım anne tarafıyla göğsümün, sarılırım derin derin. Ağlarken koşarım çocuk tarafıyla göğsümün, korkulu rüyasından yeni uyanmış 
bir çocuk gibi sığınırım, yaslanırım annemin sinesine. Ağladığım anda düşünmeden söylediğim gibi sarılırım “anne” kelimesine. Biraz umut dolu, biraz 
muhtaç ve çokça çaresiz. Biraz saran, biraz sarılan... Yalınayak gezmeyi, pamuğa dokunur gibi naif çorap giydirsin diye severim bazen. Bazen o pamuk 
ayakları sevmeyi severim. Anne çocuk, çocuk anne. Bu bir çark, bu bir hayat ritüeli, dünya döndükçe tekrarlanan. Sinesinde türlü masal şubeleri. Söz-
leri hep mısra. Dinlemekten bıkmadığım ninni.

Dünya döndükçe bana masal anlatır mısın anne?
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Her çocuğun 
ANNE kavramı 
farklıdır. 
Sizin ANNE 
kavramınız nedir?

ANNELİĞİN İNCE ÇİZGİSİ

Anne ile çocuğun bağı, bebeğin rahme ilk düştüğü anla başlar. Jacques Lacan’a göre; anne karnında tüm ihtiyaçları 
tam olarak ve doğrudan karşılanan cenin, tüm gerilimlerden uzakta mutlak bir mutluluk içindedir. Çocuğun yaşam 
serüveni annenin karnında başladığı ve sonrasında hayatta kalması için gerekli olan besini çocuğa kendi vücudun-
dan vereceği için buna hazır olup olmaması bu noktada önem taşır. Freud da annenin önemini kendi sözleriyle şöyle 
ifade etmiştir; “Yaşam yolculuğunda insanın ilk durağı olan anne, tüm yaşamı boyunca da psikolojisinde silinme-
yecek izler bırakır.”

Her birey  annesi ve babası hayatta olduğu sürece, yaşı kaç olursa olsun kendisini hep  çocuk hisseder; o şefkati 
ve sevgiyi bekler. “Kız çocuk babaya, erkek çocuk anneye düşkündür” sözlerine pek inanmıyorum. Çocuk olarak 
beklediğimiz ilgi ve şefkati hangi ebeveynimizden görürsek ona düşkün oluruz. Merhum psikolog ve yazar Doğan 
Cüceloğlu annesinin ölümünün ardından, “annen yok, kimsen yok” düşüncesi ile baş başa kalmıştır. Cemal Süreya 
bir şiirinde, “Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü kör oldum” satırlarını kaleme almıştır.

Toplum olarak bir ANNE kalıbı oluşturduk ve bunu hep birlikte yaptık; oluşturduğumuz bu kalıbın dışında olan ka-
dınların anneliğini sorguladık. Kendisini çocuklarına ne kadar çok adamışsa o anneyi alıp o kadar yükseğe; arşa çı-
kardık. MUTLU ANNE MUTLU ÇOCUK doğurur. Çocuk; ilgi, şefkat, merhamet bekler fakat bunları sağlama çabası-
na giren kadın eşine yabancılaşır, çevresine yabancılaşır en çok da kendine yabancılaşır. Şımartılma ve ihmal edilme 
iki uç yetiştirilme örnekleridir. Alfred Adler, şımartılmış çocukların sinirli yapıda olduklarını, çekingen davranışlar 
sergilediklerini ve okul çağında kaygılarının iyice arttığını, kabızlık sorunu yaşayabildiklerini söylemiştir ve şımar-
tılmış çocukları şu şekilde tanımlamıştır; “Büyüklerinin her zaman üzerine düştüğü, onun hesabına sorumluluklar 
aldığı, çocuğun kendi başına da yapabileceği şeyleri yapan ebevynler tarafından büyütülen çocuklardır. Çocukluk 
döneminde ihmale uğrayan kişilerde benlik saygısı olumsuz etkilenir. Benlik saygısı yaşam boyu devam eder.”

Annenin çocuk üzerinde ne denli etkili olduğu noktasında J. Jang’ın şu cümlesi de önemli; “Aşırı evhamlı bir annenin 
çocuklarının düzenli olarak rüyalarında annelerini bir cadı olarak görmeleri, çocuk ruhunda bir bölünmeye, böyle-
likle de nevroz olasılığına yol açar.”

11 yaşındaki en küçük kardeşim Azra Mihrimah’a bakması için bir çiçeğin sorumluluğunu verdim. İki gün sonra 
bana gelip, çiçeği okulun bahçesine götürüp ekmek istediğini söyledi. En küçüğümüz olması ve ilgi ile büyümesin-
den kaynaklı sorumluluklardan kaçmak isteyen bir çocuk. Ben ablası olarak ona sorumluluk bilincini ve yaşam için 
gerekli bilgileri bir noktaya kadar verebilirim. Eğer ki büyüme evresinde ona bir anne kadar ilgi gösterirsem iler-
leyen zamanlarda rol karmaşasına girer ve anne-abla çatışmaları doğar. Anaokulunda çalıştığım yıllarda 14 aylık 
bir bebek bana ve oradaki tüm öğretmenlerine “anne” diye sesleniyordu. Anaokulu bir bebek için sıcak ve samimi 
bir ortam olsa da netice itibariyle ev ortamı değil. Bebek, kadın cinsiyetindeki herkesi annesi yerine koyarak öyle 
sesleniyor; belki de gerçek annesini arıyor...

Her çocuğun ANNE kavramı farklıdır. Sizin ANNE kavramınız nedir?

Tuba KAYRA
Sosyolog 
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ENGELİ OLMAYAN 
BİR TEK 
YÜREĞİMDİ

Toplumun dezavantajlı gruplarından biri olan ‘engelliler’ son yıllara kadar pasif, yar-
dıma muhtaç yaşamakta zorunda kalan hasta, bakıma ihtiyaç duyan kimseler olarak 
görülmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişimi engellilerin, toplumdaki iş, eğitim, 
kültür ve spor vb. gibi alanda kendine yer edinmiştir. Uluslararası ve hukuki anlamda 
da engellilere sağlanan yardımlar, teşvikler ve toplumda kabul görme gibi farkında-
lık çalışmaları kendine yer edinmiştir. Her ne kadar gelişme sağlansa da engellilere 
yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu görmekteyiz. Çoğu engelli bireyler evlerinden 
zorlanarak çıkmakta, çıktıklarında ise toplumda engelli olmayanların ayrımcılığına 
uğramaları onların refah düzeyine ulaşmalarını kısıtlamaktadır. Toplumda yaşama 
hakkının engelli-engelsiz ayırt etmeksizin eşit imkânlar doğrultusunda sahip olunma-
sı gerekir.

     Geçmişten günümüze kadar engelli insanlara küçümseyici gözlerle bakılmakta on-
lara bazı kalıplaşmış olan ifadeleri sakat, çürük, özürlü gibi ifadeler kullanılmaktadır. 
Ancak engellilerin bu ifadelerden rahatsızlık duymaları sebebiyle yasal düzenleme ile 
kaldırılmıştır. 5378 sayılı yasada bulunan ‘özürlü’ ve ‘özürlülük’ kavramları 25.04.2013 
tarih ve 6462 sayılı kanun ile değiştirilerek ‘engelli’ veya ‘engellilik’ şeklinde değişti-
rilmiştir.

     Toplumda belki de en çok zorluk yaşayan engelli çocuklardır. Okulda, parkta, so-
kakta, aile içinde, insanların duyarsız olmasından bahsetmek mümkündür. Dışarı çık-
tıklarında insanların garip bakışları altında onları ve en çok da ailelerini etkilemekte 
bu durum. Hem çocukların hem ailelerin sosyal hayatlarını doğru düzgün yaşamasını 
derinden etkiliyor. Ailesi yanında olmayıp yaşam savaşı veren engelli çocuklarımızın; 
toplumda ihtiyaçları olduklarında, kendilerinde olan özgüvenlerini kırdıkları için bu 
durumdan çok kötü ve çok zorluk çektikleri hislerini yaşıyorlar.

    Devletin engelliler için çözebileceği olaylar vardır.  Mesela bazı kurumların hasta-
nedeki öncelik, üst geçit asansörleri, yürüme yolundaki sarı bant, ATM’lerin sesli ve 
kabartma alfabesi gibi birçok olanak sağlanmaya çalışılmaktadır. Fakat, her kesim 
engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında yardım alabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek alanında eğitimli, uzman kişilerin bu gibi yerlerde danışman olarak bulunulması 
gerekmektedir.

     Toplumun anlayışsız olmasını kimse çözemez devlet dahi çözemez. Toplumun anla-
yışlı, hoşgörülü ve empati duygusunu yaşayarak daha duyarlı olmalarını, başkalarıyla 
yaptıkları psikolojik baskıya son vererek davranmalıdırlar. Engellilere yardım etmeyi 
amaçladığımızda formaliteden değil gerçekten onları düşünerek yardım etmeliyiz.

     Şairin dediği gibi, “Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her 
şey.” Sizler de sevin, sevin ki mutluluğu tatsınlar.

Engelsiz bir dünyada yaşamaya onlara da yer açalım.

Ceylan SÜRÜL
Sosyolog ve Aile Danışmanı
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Annem yok artık. Beni düşünen kalbi yok. Bitti. 
Umutsuz olmak istemiyorum. 
Umutsuzluğun bir çıkar yol olmadığ ını biliyorum. 
Annem yok artık, yeryüzü çok gördü onu, 
Kalabalı ğ ın arasında kuş gibi çırpınan varlı ğ ını 
Çok gördü 
Dalgın yüreğini çok gördü 
Bizim için çarpan, kaygılarla dolu yüreğini. 
Annem yok artık. Bu kesin. Gelinecek bir yere gitmedi. 
İşte geldim çocuklar demeyecek 
Nasılsın yavrum demeyecek 
Sobanın yanında oturup uzatmayacak yorgun ayaklarını, 
Sabah kahvalt ılarının masası olmayacak artık, 
Yine gel demeyecek,   
Çıkarken ben kapıdan, çıkıp karanlı ğa karı şırken.

YARIM KALMIŞ HAYATLAR
Kış gelip kapıya dayanmıştı. Gökyüzü pamuk yumaklarını bırakıyordu sessizce yeryüzüne. Ço-
cuklar kar yağmasına çok sevinirdi ama ben onlardan farklıydım biraz. Bir ay önce minik yüre-
ğimde yaşadığım yıkım yüzünden, ne kendimi toparlayabilmiştim ne de ailemin beni bırakıp 
gitmesine alışabilmiştim. İşte sukut mahallesine gelmiştim. Hem avazım çıktığı kadar bağırıp, 
içimde kopan fırtınaların herkes tarafından duyulmasını istiyor hem de ne kadar dayanabili-
rim diye kendimi kontrol ediyordum. Mezarlığın kapısına ürkek adımlarla yaklaştım. Kalbim, 
göğsümü yararcasına hızlı hızlı atıyordu. Kursağımdaki atışlar kulağımı sağır etse de, hiç sesim 
çıkmıyordu. Yüzüm düşmüş, gönlüm düşmüştü. Ayaklarım tir tir titriyordu. Bir türlü mezarlığın 
kapısından adımlarımı içeriye atamıyordum. Derin bir nefes aldım. Cesaretimi toplayıp adımı-
mı attım. O adım canımı öyle yakmıştı ki, bu acının tarifini yapamıyordum. Hemen karşımdaki 
asırlık çınar ağacının altında, bir ay önce meleklere karışan babamın mezarı vardı. Annem ve 
kardeşlerimi de babamın yanında toprağa vermişlerdi. Usulca annemin mezarının başına so-
kuldum. Anne kokusunu derinden hissedebilmek adına sımsıkı sarıldım mezarına, fakat içime 
çektiğim koku taze toprak kokusundan başka bir şey değildi. Tüm varlığımla dinlemeye başla-
dım. Fakat annem seslenmiyordu “kızım” diye. Ya babam! “Gel kızım sımsıkı sarayım seni şöyle 
doya doya” deseydi. Ya kardeşim, ablam? Oysa cıvıl cıvıl kuşlar gibiydiler. Onların da seslerini 
duyamıyordum. Yoksa küsmüşler miydi? Yoksa saklambaç mı oynuyorlardı benimle? Neden 
gelmişti bu kara gün, bu çelimsiz yüreğin başına? Sesizce ağlayarak orada bir müddet kalakal-
mıştım. Bundan sonra  beni çok zor bir hayat bekliyordu. 

Yukarıdaki dizeler, üzerinde çalıştığım bir kitabıma ait. Kitabımın bu bölümünde ailesini dep-
remde kaybeden on bir yaşında bir kız çocuğunun, hastanede tedavisi bittikten sonra ailesinin 
mezarını ziyarete gidişini anlatıyorum. Ölüm her insan çok zordur ama çocuklar için özellikle 
anne ya da babanın ölümü, daha bir zordur. Çocukluklarını tam yaşayamadan, içlerinde hep bir 
boşlukla büyürler. Anne kucağından, baba korumasından uzak yıllar geçirirler. Siz onları güler-
ken görürsünüz ama aslında en mutlu günlerinde bile içleri hep buruktur. Bir yarım kalmışlık 
vardır hayatlarında. Toplum içinde, anne ya da babasını kaybeden çocuklara sizler de rastlamış-
sınızdır eminim. Yetimhaneler yukarıda anlattığım örneklerle dolu. İçinde ne yaşadıklarını bile-
mezsiniz, göremezsiniz. Ya kendilerini çok kapatır, dertlerini dile getirmezler ya da bir savunma 
mekanizması olarak sürekli gülerler. Bayramlar, anneler günü, babalar günü, tüm çocuklar için 
bir mutlulukken, dezavantajlı grup olan yetim çocuklar bu günleri hiç sevmezler. Yaklaşmak-
ta olduğumuz anneler günü de, yine bu dezavantajlı çocuklar için gelmesi istenmeyen bir gün 
olacak. Sosyal medyada herkes annesi ile mutlu mutlu fotoğraflarını paylaşırken, onlar kendi 
içlerine çekilip, annelerinin hayalleri ile avunacaklar. Belki anneleri ile geçen neşeli günleri dü-
şünüp, bir nebze de olsa, içlerindeki hasret yangınını söndürmeye çalışacaklar.  

Hayat bu, herşeyi ile bize sunulan çok güzel ama imtihanlarla dolu uzun bir yolculuk. Yetim 
çocuklar, zor olsa da bu dünya yolculuğunda, yaşıtlarına göre daha erken büyüyüp daha güçlü 
adımlarla ilerleyecekler. Belki onlara ne yapıp yapmaması gerektiğini  söyleyen biri olmayacak 
yanlarında ama onlar her şeyi kendileri deneyip yaşayarak öğrenecekler. Belki de bu, onların en 
büyük artısı olacak.  

Sözlerimi Ataol Behramoğlu’nun “Annem Yok Artık” şiirinin bir bölümü ile bitirmek istiyorum:

Esra Akdaş
Sosyolog / Yazar 
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Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız kelimelerin başında “dezavantajlı grup” gelmektedir. Peki nedir bu kavramın karşılığı? İnsan; sos-
yal bir varlıktır ve bu, onu toplumun bir bireyi haline getirir. Ancak bireyler toplumlarda her zaman eşit şartlara sahip olmayabilir. Bazı gruplar 
kaynaklara kolayca erişebilirken bazı gruplar bu bağlamda sorunlar yaşayabilmektedirler. Farklı nedenlerden dolayı gereksinim duydukları kay-
naklara ulaşamayan bireyler ve gruplar kendilerini dezavantajlı olarak görmektedirler. Bu ise zaman zaman ötekileştirme durumlarının yaşan-
masına sebebiyet vermektedir. Bu kavram sadece din, dil, ırk ve etnik kökenle alakalı değildir. Dezavantajlı olma durumu kişinin kendisi için 
gerekli olan şeylere ulaşamama durumu olarak tanımlanabilir. Burada bahsi geçen sınırlılıklardan bazıları kolay aşılabilirken, bazılarının aşılması 
ise daha zor olabilmektedir.

Bu gruptaki bireylerin eğitimi gerek ülkemizde gerek dünya çapında önem arz etmektedir. Çünkü bu bireylerin eğitim öğretim faaliyetlerine 
erişememesi ya da farklı sebeplerle ötekileştirip dışlanması, uzun vadede ekonomik ve sosyal süreçlere zarar vermektedir. Bu nedenle ülkeler, 
dezavantajlı birey ve grupların eğitimine gerekli hassasiyeti göstermelidir. Peki, gelelim bize, yani eğitimcilere? Bizlerin bu bağlamda üzerimize 
düşen görevler nelerdir? Öncelikle karşımıza gelebilecek dezavantajlı grup çocuklarını tanıyarak işe başlamalıyız. Hangi çocuklarla karşılaşabi-
liriz?

Mülteci Çocuklar

Engelli Çocuklar

Parçalanmış Aile Çocukları

Çocuk İşçiler

Çocuk İhmali ve İstismarına Uğrayan Çocuklar

Mülteci Çocuklar; Tüm dünyada doğal afet, savaş vb. nedenlerle topraklarından ayrılıp başka bir ülkede yaşamaya mecbur bırakılmış ailelerin 
çocuklarıdır. Bu çocuklar suistimale açık bir halde bulunmaktadır. Oryantasyon sürecini tamamlayıp bulundukları kültüre uyum sağlayabilenler, 
riskli grup tanımı dışına çıkabilmekle beraber belli bir süre toplumun ötekileştirmesine maruz kalabilmektedirler. Engelli Çocuklar: Doğuştan 
ya da sonradan geçirilen rahatsızlıklar ya da kazalar sonucu bazı fonksiyonlarını kaybeden çocuklar, günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlana-
bilirler. Bu durum onların hem günlük yaşamlarını hem de eğitim haklarını etkileyebilmektedir. Okullarda bu alanda farklı uygulamalar göze 
çarpmaktadır. IQ seviyeleri belli bir sınıra kadar olan çocuklar normal eğitim öğretim faaliyetlerini sınıf içinde “kaynaştırma öğrenci” ismini 
alarak yürütebilmektedirler. Bu çocuklar için “Bireyselleştirilmiş Gelişim Planları” hazırlanmakta ve kendi gelişim evreleri içinde değerlendi-
rilmektedir. Diğer bir grup öğrenci ise özel eğitim sınıflarında hizmet almaktadır. Sınıfları ve öğretmenleri ayrıdır. Bunların dışında özel eğitim 
okulları, iş okulları, rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezleri koordineli bir şekilde çalışarak bu çocuklarımız için eğitim öğre-
tim faaliyetlerini düzenlemektedir.

Parçalanmış Aile Çocukları: Bu tip çocuklar da dezavantajlı grup içerisinde değerlendirilmektedir. Uzun vadede riskli grup olarak değerlendiril-
mekte ve psikolojik danışmanlar tarafından yakından takip edilmektedir. Çocuk İşçiler: Ülkemizde özellikle mülteci çocuk ayısının artması ile 
pekiştiği de gözlemlenen çocuk işçiler, toplumumuzun kanayan bir yarasını teşkil etmektedir. Çocuklar gerek maddi sebepler, gerek kültürel 
sebepler ile çalışma hayatına erken başlamakta ya da maruz bırakılmakta, akabinde eğitim öğretim faaliyetlerine ilgilerini kaybetmektedirler. 
Bunun sonucunda da okulu bırakmayı tercih edebilmektelerdir. Burada iş; bu çocukları bilen, tespit eden eğitimcilere düşmektedir. Çocuk İhmâli 
ve İstismarına Uğrayan Çocuklar: Burada da öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çocukların tespit edilmesinde öğretmenlerin 
gözlem yetenekleri, farkındalıkları büyük önem arz etmektedir. Eğer öğrenci böyle bir paylaşım ile geliyorsa öğretmen, ivedilikle yasal merci-
lerle bu sorunu paylaşmalı ve çocuğun koruma altına alınmasına öncü olmalıdır. Bu bağlamda okul idarecileri, psikolojik danışman ve rehber 
öğretmenlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Sınıf ortamında bir öğretmen çok dikkatli olmak durumundadır. İyi bir gözlemci olarak çı-
karımlar yapıp bunları yorumlayabilmeli, alanında kendini geliştirmesinin yanı sıra, psikoloji ve sosyoloji alanlarında da eğitimli olmalıdır. Çünkü 
öğretmenin karşısında her zaman bu sayılan gruplardan birine ait çocuklar çıkmayabilir. Öğretmen; ‘kayıp’ olarak nitelenebilecek bir çocuğa, 
onu karanlık dünyasından çekip çıkaracak bir el olabilir.

Bu çocuklar genellikle kendilerini ele verirler. Dalgın, içe kapanık ya da aşırı pozitif olabilirler veya duygularını bastırma yolunu seçebilirler. Pay-
laşımcı değillerdir ya da şiddete eğilimleri olabilir. Maruz kaldıkları davranışı yansıtma yoluyla arkadaşlarına uygulamaya kalkabilirler. Başarı du-
rumları genellikte düşüktür, kolay kolay iletişime geçemeyebilirler. Bunların hepsi iyi bir gözlemci için işaret olabilir. Öğretmenler kadar ailelerin 
de önemi büyüktür. Öğretmenler ailelerle görüşüp onları da sürece dâhil etmeli, ebeveynlere de eğitim vermelidir.

Dezavantajlı bireylerin eğitiminde hepimize büyük görevler düşmektedir. En büyük görev ve sorumluluk aslında toplum bilincinin oluşmasına 
öncülük eden bizlerdedir. “Ruh Sağlığı Çalışanları” olarak insanlara yeni ufuklar açmak, vizyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, sorunları 
aşmalarında öncülük ve rehberlik etmek bizlerin öncelikli görevidir.

DEZAVANTAJLI GRUPTAKİ 
ÇOCUKLARLA EĞİTİM

Filiz ERGİN
Sosyolog ve Aile Danışmanı
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DEZAVANTAJLILIK OLARAK 
YOKSULLUK ve YOKSULLUKLA 

MÜCADELEDE DEVLET POLİTİKALARI
Bu yazımın temelini oluşturan iki kavram; dezavantajlılık ve yoksulluk. Öncelikle kavram-
sal tanımlarını yapacak olursak dezavantajlılık; UNESCO tarafından ekonomik durumları, 
cinsiyetleri, etnik-dilsel kökenleri, dini ya da politik statüleri (mülteci) sebebiyle sosyal ve 
ekonomik olarak toplumla bütünleşme imkânı daha az olan insanlar olarak ifade edilir.

Yoksul ise TDK’ya göre; geçinmekte sıkıntı çeken kimse, toplum, ülke. Parasız, yoksuz, var-
lıksız, variyetsiz, fakir, fukara şeklinde tanımlanır.

Yoksullukla mücadelede 2 yaklaşım bulunur. İlki “dolaylı yaklaşım” dır. Hindistanlı Colum-
bia Ünv.ekonomi ve hukuk profesörü Jagdish Bhagwati tarafından ortaya konan bu yak-
laşımla, kaynakların büyümeyi hızlandırmak için kullanılması ve sonucunda gelir seviyesi 
artırılarak yoksulların yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenir. İkinci yaklaşım olan 
“doğrudan yaklaşım”da kaynakların yeniden dağıtımı ve yoksul kesimin bu kaynaklara ula-
şımını kolaylaştıran devlet politikalarını (eğitim-sağlık harcamalarının devlet eli ile gerçek-
leşmesi, yoksulların istihdamı) kapsar.

Bu yaklaşımlardan yola çıkarak Türkiye’de yoksulluğun kısaca tarihsel gelişimine bakıp ar-
dından sosyal devlet statüsünde olmamız hasebiyle, yoksullukla mücadelede devlet yar-
dımlarının önemine ve getirilen eleştirilere kısaca değinmek yerinde olacaktır.

“Türkiye’de yoksulluk incelendiğinde Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren yoksulluğun ol-
duğu, 1929 kriziyle daha da arttığı, 1980’li yıllarda ülkenin bir dönüşüm sürecine girdiği (24 
Ocak Kararları), 1990’lı yıllarda art arda yaşanan ekonomik krizlerin ve 2001’de yaşanan 
ekonomik krizin etkisiyle yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığı söylenebilmektedir. Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından yapılan %50 eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre 
hesaplanan yoksulluk verilerine göre Türkiye’de 2016 yılı yoksulluk oranının %14,3 oldu-
ğu, hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluğun arttığı, eğitim seviyesi arttıkça yoksulluğun 
azaldığı, kentlerde yaşayanlarda yoksulluk oranlarının kırlarda yaşayanlara göre daha az 
olduğu tespit edilmiştir.”[1] 90’lı yıllarda ekonomik krizlerin yoğunluğu ülkemizde zen-
gin-fakir ayrımını keskin sınırlarla çizmeye başlamıştır. Bu keskin ayrımın son bulması için 
devlet, politika olarak “dolaylı yaklaşım” modelini kullanmış ve yoksulluğu 5 yıllık kalkınma 
planlarının sonucu olan ekonomik büyümeyi hızlandıran çalışmalarla aşmaya çalışmıştır. 
Ancak bu yaklaşımın yeterli olmayacağı saptanmış, dolaylı yaklaşımla beraber doğrudan 
yaklaşım modeli de uygulamaya konmuştur. Doğrudan yaklaşım modeline en güzel örnek 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’dur (SYDTF). Bu fonla birlikte devlet, çeşitli 
kurum ve kuruluşlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başlamış; yoksulluk sorununa çözüm 
getirme görevinin kendi üzerine düşen kısmını yerine getirmeye çalışmıştır. Bu fon ile kısmi 
olarak; hem barınma, eğitim, giyim gibi ihtiyaçlar karşılanmaya başlanmış hem de 1992 
yılında uygulamaya koyduğu Yeşil Kart sistemi ile ihtiyacı olan bireylere sağlık hizmeti sun-
maya çalışılmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda yoğunluklu olarak G.Doğu ve Doğu Anado-
lu’da kötüye kullanımın artışı ile Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmiştir. Bu bilgileri te-
min ettiğim makalede Yeşil Kart’ın tamamen kalktığı yazıyordu ancak, gelir testi sonucuna 
bağlı olarak hala Yeşil Kart uygulaması gerçekleşmektedir. Bu uygulamalar ne kadar ihtiyaç 
karşılasa da, uygulamalara getirilen eleştiriler de bulunmakta. En önemlisi yakacak ve yiye-
cek yardımlarının maddi destekten daha fazla olmasıdır. Küreselleşen dünyada yiyecek ve 
yakacak yardımı bir yerden sonra, nakdi ihtiyacı karşılayamadığından haksız da sayılamaz.

Sonuç olarak yazımı tamamlayacak olursam, küreselleşen dünya ile ülkemizde gıda, barın-
ma gibi ihtiyaç yardımları yetersiz kalmakta. Bu yardımların, sosyal yardımlaşma kapsa-
mında nakdi tedariği giderilmekte zorlanılıyorsa bile istihdamın artırılıp işsizliğin düşürül-
meye çalışılmasıyla hem vatandaşın devlete olan güven ve bağlılığı artacak hem de sosyal 
yardım amacıyla oluşturulan fonlar iş gücüne katılımda kişilere ve yeni girişimcilere destek 
olmuş olacaktır.

 

Ümmü Ehram  KARAOĞLAN
Öğrenci 
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KAPİTALİZMİN ALGI OYUNLAR
Kapitalist düzen, özel günlerde, pastadan pay kapmak için, anneler günü, babalar günü, sevgililer 
günü gibi…  Günleri çok sever ve değerlendirmek için, özel bir çaba içine girer. Bunlardan bir tanesi 
Anneler günü, toplumda annelerin ve anneliğin, olumlu etkisinin sonucu olarak ve annelerimize 
duyduğumuz derin ve anlamlı duygulardan dolayı kutlanmaktadır. Kâr amacı gütmeyecek bir şekil-
de başlayan   bu anlamlı günün, daha sonra ticarete ve alışverişe evrildiğini görmekteyiz.  

 Anneler günü ilk defa 1908 yılında Jarvis tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmış ve 
bugüne kadar farklılaşarak gelmiş. Günümüzde anneler günü, biraz daha ticari boyut kazanmış ve 
kapitalizmin iştahını kabartan bir hal almış. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası, piyasanın canlan-
ması beklentisi, pazar payının büyüklüğü tahmin edilerek buna göre kampanyalar düzenlenmek-
tedir. Reklamlarda, billboardlarda, televizyonlarda, gözümüzün içine sokarak, hedef kitleyi kendi 
istekleri doğrultusunda inanma ve ikna olma sürecine sokarak algı yaratmaktadırlar. Bazı firmalar, 
anneniz özeldir, anneniz baş tacıdır, annenizi şımartın derken aslında kendi ürünlerini satmak der-
dinde olduğu gerçeğini gizlemek amacıyla bilinçaltımıza hükmetmeye çalışıyorlar. Hatta o kadar 
boyut değiştirmiş ki ürün seçme konusunda zorluk çekenler için, kişisel danışma uzmanları dahi 
var. Kapitalizm, gölgesinden faydalanamayacağı ağacı kestiği gibi, aslında derdi bizim mutluluğu-
muz değil cüzdanımızdır. Maneviyatın kan kaybettiği ve bu düzenin haz aldığı her şeyin maddiyatla 
kıyaslandığı bir zamanda yaşıyoruz.

Oysaki İçinde anne kelimesinin geçtiği her cümle özeldir. Anne denince akla ilk şefkat sevgi, mer-
hamet gelir. Bu sıfatlar ve hiçbir kelime hiçbir cümle anneyi tarif etmeye yetmez. Anne tarifi birkaç 
satıra, ya da bir sayfaya sığmaz. Her anne özeldir, kocaman bir yüreği vardır. Uykusuzluk, cefakâr-
lık, fedakârlık onun diğer adıdır.  Anneler günü etkinliği ülkemize batıdan geldi ancak, bizler ken-
di kültürümüze göre uyarladık. Bu coğrafyaya göre şekillendi, çünkü Anadolu insanı vicdanlı ve 
merhametli yapısı gereği, teyze-hala, komşu gibi anneleri de unutmuyor. Yani annenin kutsallığı, 
cennetin annelerin ayaklarının altında olduğu inancı, İslam dininin kültürümüze bir yansımasıdır. 
Bizim için yerinin hiçbir zaman doldurulamadığı, annemiz için en güzel hediye, sıcak bir öpücük 
candan bir sarılma, ki; eminim en pahalı hediyeler bile bu kadar mutlu etmeyecektir. Anne sevgisi 
tüm canlılarda hiçbir sevginin yerine geçemeyeceği bir sevgidir. Karşılıksız olan bu sevgiyi metalaş-
tırmadan, pahalı hediyelerle özdeşleştirmeden kültürümüzü korumalıyız.

 Ayrıca şöyle bir gerçek var ki, Anneler Günü ’nü kutla(ya)mayanlar açısından, yani dezavantajlılar 
açısından ele alırsak, şehit anneleri, evlat acısıyla yanıp tutuşurken ya da annelerinin ölümü veya 
yokluğundan dolayı yas tutanlar için oldukça acı verici bir gündür. Dünyanın herhangi bir yerinde 
savaşta, depremde anne babasını kaybetmiş bir çocuk için hayatın anlamı olan annenin, olmayışı 
onun için, Anneler Günü keder, özlem, üzüntü, anlamına gelir.  Sosyo-ekonomik açıdan alt seviye-
de olan toplumlardaki annelerin durumu, dünyanın en fakir ülkelerinde ki milyonlarca anne için, 
Anneler Günü, yürek parçalayıcı zorluklarla dolu başka bir gündür. Çocuklarına bir yudum su ve 
beslenebilmeleri için gıda temininde zorlanan anneler için, anneler günü hüzünlü bir gün olabilir.          

Bu güzel ve anlamlı günde elbette annelerimizin gününü kutlamalıyız. Ama şova dönüştürmeden, 
evladına ve annesine sarılamayan insanların da varlığını düşünerek onların duygularını örseleme-
den kutlamalıyız. Ben de bu vesile ile başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü 
nü kutluyorum.                     

Tümen ERTÜRK 
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Anneler Günü dünyada ilk, Antik Yunan mitolojisinde Tanrı ve Tanrıçaların annesi Rhea 
onuruna her yıl ilk baharda festivaller düzenlenmiştir. ABD’de 1908 yılında Anna Jarvis’in 
annesinin vefatından sonra, “Anneleri Anma Günü” olarak kutlanması için verdiği mücade-
le sonucunda kabul görmüş ve 1914 yılında Anneler Günü’nün resmî tatil ilan edilmesiyle 
birlikte; dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlamıştır, her yıl mayıs ayının ikinci 
haftası Anneler Günü olarak kutlanmaktadır.   

Ülkemizde ise Kadınlar Birliği’nin girişimi ile 9 Mayıs 1955 yılından beridir kutlanırken, bazı 
ülkelerde tarihler farklılık göstermektedir. Arap ülkelerinde 21 Mart (İlkbahar Ekinoks)’da.                                                                                          

 Birleşik krallıklarda, kırk günlük paskalya orucunun dördüncü haftasında (Mart ayında) 
kutlamalar yapılmaktadır. Kutlamalar, dünyada birçok ülkede çeşitli nedenlere bağlı ola-
rak, farklı zamanlarda yapılır, bazı ülkelerde ise Anne-Çocuk günü olarak kutlanır. Annelik, 
ana olmak ne kadar kutsal ne kadar derin bir duygudur ‘ki, kutlanılan günler ve aylar farklılık 
göstermiş olsa’ da neredeyse Anneler Günü’nü dünyada kutlamayan hiçbir ülke yok gibi.

Analık, dünyada bilimin, sanatın, planın-projenin, ilham kaynağı, doğuş sebebi olmuştur. 
Ana bilim, Ana tema, Ana fikir, Ana düşünce, Anatomi, Anadolu. Bir şeylerin doğması, var 
olması, yaratılmasının köklerinde geçen ana, anaçlık, doğmak kelimesi bile, anneliğin ne 
kadar yüce bir duygu olduğunun bir kanıtıdır. Yasalar bile anayla başlar (Anayasa, Ana Tü-
zük, Ana Sözleşme v.s.)  Basın yayın kuruluşları (Ana Haber, Ana Haber Bülteni, Ana Sayfa, 
Ana Başlık diye başlarlar yazılarına ve sunumlarına.) Yaşamın her evresinde ve her aşama-
sında kullanılır anne (ana) kelimesi, yorulunca bugün anam ağladı veya anamı ağlattılar çok 
yoruldum, ana kelimesi yorgunluğun ifadesi  iken, onun anasını  ağlatacağım, diyerek kız-
gınlığın tepkisi olarak da kullanılmıştır.                                                                                                                             

 Anne evladının ekmeğidir, aşıdır, ağrımayan başıdır. Anne vatan gibidir; evladının toprağı-
dır, taşıdır. Uykusuz gecelerin sabahı, bilinmez dertlerin ilacıdır.                                                                                                

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) çocukların, Annelerinin gönüllerini hoş tutmaları ve 
rızalarını almalarına karşılık olarak, “Cennet Annelerin ayaklarının altındadır.” sözleriyle, 
annelerin ne kadar yüce bir değere sahip olduğunu vurgulamıştır. Annesine çok düşkün olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınları için söylediği “Ey kahraman Türk kadını! 
Sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın.” 
sözleriyle annelerin yüceliğinden bahsetmiştir.                                                                                                                                  

Yakın zamanda aramızdan ayrılan ve kendisi de küçük yaşta annesini kaybeden değerli 
Sosyologlarımızdan Doğan Cüceloğlu hocamızın “annen yok, kimsen yok” sözleri aslında 
anneler hakkında yazılan birçok şeyin özeti olmuştur. Gönülleri hoş tutulup, rızası alınan, 
evlatlarının gönüllerinde taht kuran ve hiçbir zaman hakları ödenemeyen, gerek dualarıy-
la, gerek hayatın her aşamasında tüm zorluklara göğüs gererek, evlatlarını kamufle eden, 
yokluğunda bile sevgisi ve sıcaklığı hissedilebilen, koruyucu meleklerin ve yeri hiçbir zaman 
doldurulamayan, benimde “Meleğim” diye hitap ettiğim, canım “Annem”in  ve bütün an-
nelerin günleri hep kutlu olsun.

Aysel Öztürk
SMMM/Adli Muh. Uzm. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
HAYATIN HER EVRESİNDE ANNELERİMİZ…
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SOSYOLOGCA BAKIŞ
KUTSAL ANNELİKTEN 
SEKTÖREL FIRSATÇILIĞA
Hiç kuşkusuz sevgi, merhamet, fedakârlık denilince beşer içinde akla gelen ilk insan “ANNE”dir. 
Bu tamamen yaradılışın bir karakteristik özelliğidir. Cennetin ayakları altına serildiği muhteşem 
yaradılışın insanı ANNE.

Aslında oldum olası günleri gönlüm pek onaylamamıştır. Anneler Günü de bu günlerden biridir. 
Modern dünyanın popüler kültürünün ticari bir metaa dönüştürdüğü kavramları artık reklamlar 
üzerinden haberleştirerek, hikâyeleştirerek toplumun hafızasında tüketim kültürüne indirgendi-
ğini görüyoruz. Anneler Günü de bu bağlamda en çok istismar edilen duygulara vurgu yapılarak 
ticarileştirilen bir durumdur. Özel gün reklamları popüler kültürün tüketim kültürü ile birleşme-
sini sağlamakta başta hediyeleşmek yaptırımı ile karşı karşıya kalan tüketici bir harcama buketi 
ile ancak bu tip günlerin kutlanabileceğine inandırılmaktadır. Kapitalist sistem kendi hayatiyetini 
sürdürülebilir kılmak için tüm kutsalları ticari işlevlerine portföy olarak eklemeyi becermektedir.

Anneler Günü özel günler arasında neredeyse bir ay boyunca (Nisan ortası-Mayıs ortası) hediye 
alma ritüelin yanında o güne özel yapılacaklar listesi ile markaların yoğun tutundurma stratejileri 
geliştirdikleri dönemlerin başında yer almaktadır. Anneliğin kutsallığı ve manevi anlamlar içermesi 
sebebiyle önemsenen Anneler Günü iletişim ve pazarlama stratejileri için büyük önem taşımak-
tadır. Bugüne özel tasarlanan ürün/hizmetler gibi değer verildiğini hissettiren, çaba gösterilerek 
alındığı anlaşılan duygusal hediyeler yerini çoğunlukla fiyat promosyonu motivasyonuyla veya he-
diye verenlerin durumsal unsurlarından etkilenerek alınan fonksiyonel ürünlere bırakmaktadır. Bu 
işlevleri yapanların günümüz popüler kültürün sosyal medya paylaşımlarında kendilerini motive 
edici şekilde davranış göstermesi de bu yöntemin bireylerin zihinlerinde yer aldıkları görülmek-
tedir. Anneler Günü’nün değersel anlamından çıkarılıp ticari sektörün işleyişine bir unsur olarak 
üretilmesi hem anneyi hem de günün anlamını yitirdiğini göstermektedir.

Annelerinin gözünde gönlünde yer alan evlatların bugün de bir kıymet ifadesi olarak hediye alması 
gayet güzel ve anlamlıdır. Lakin bunu bir fırsata dönüştüren ve özünü kaybeden bir durumun an-
neye kıymet yerine onu maddeleştirerek sektörel bir duruma dönüştüğünü görülmektedir. Oysaki 
anne, sadece evlatlarının yanında olup ona sevgisini hissettirmesi yeter diye bakmaktadır. Peki bu 
Anneler Günü’nü sektörel bir pazara çeviren anlayış nasıl işlemektedir. Tabi ki reklamlarla başlayıp 
sembolik etkileşim ekseninde sunmaktadır. Şöyle ki reklamlar; kullanılan imgeler bütünü ile ger-
çek dünyayı birleştirerek, iletiler yaratmaktadırlar. Tüketicilerden reklamda kendilerine sunulan 
imgeler gibi olmaları veya o içerikte davranmaları beklenmektedir. Reklam iletilerinde kullanılan 
imgelerin, sembollerin, dilin, imajların, renklerin, jest-mimiklerin, kodların ve ikonların açıkça ol-
masa da görsel ve işitsel göstergeler aracılığı ile hedef kitlelere dolaylı olarak aktarılmaktadır. Ge-
nel olarak bakıldığında, reklamda ileti oluşturulurken anlam aktarımında görsel ve dilsel öğeler 
birbirini desteklemektedir. Williamson’a göre, reklamlar, sadece ürünlerin niteliklerine bağlı olarak 
satış sağlamak amaçlı değil, reklamı yapılan ürün/markanın hedef kitle nezdinde ne ifade edeceği 
ve ne şekilde ifade etmesi gerektiğine göre şekillenmektedirler. Kuşkusuz reklamın büyük bir bölü-
mü mesajdır. Mesajlar biçim ve içeriklerle anlam bulurlar. Bunlar terminolojik olarak ‘gösteren şey-
ler’ ve ‘gösterilen-düşüncelerden’ oluşarak göstergeyi oluştururlar. Zihinlerde yer alan bu duygu 
durumu reklamların kutsallar üzerinden istediğini rahatlıkla yaptırdığı görülmektedir.

Toplumun bireylerini yetiştirmede bir eğitimci olan annenin fonksiyonel durumu göz önünde bu-
lundurulduğunda neden cennet anaların ayaklar altında olduğu, daha iyi anlaşılır. Onları yalnız 
bırakmamak, onlara varlıklarını bir evlat olarak hissettirmek onlar için en büyük ödül olacaktır şüp-
hesiz. Modern dünyanın popüler tüketim kültürüne değil annenin yüreğindeki evlat olarak onun 
hayatında olmaya, ona saygı, sevgi göstermeye, onun ihtiyaçlarını karşılamaya yani kısaca onun 
için hayatın anlamı olan evladının hayatında var olduğunu hissettirmek olacaktır Anneler Günü on-
lar için. Annen baban hayatta ise sen hâlâ çocuksun. Onlar hayattan kopunca da bil ki kimsen yok 
yapayalnızsın. Ayakları öpülesi annelere; hayatta olanlara sağlık, ölenlere de rahmet diliyorum.

Necdet TOPCU 
Sosyolog / DUSODER Başkanı 
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1.Aile Kurumu Bağlamında Mahrem İlişkilerin Değişimi

Aile, evlilik ile kurulan bir akrabalık bağıdır ve farklı farklı 
işlevleri de vardır. Bunlar biyolojik, ekonomik, dini, eğitim 
ve boş zaman değerlendirme işlevleri vardır. Aile, zaman 
faktörünün etkisiyle işlevlerinde değişimler meydana gelir. 
Bu değişimleri modernite ve tüketim olarak iki temele indir-
geyebiliriz.Türkiye’deki aile ve evlilik kurumunda ki yapısal 
değişimlere baktığımızda, bunların sebeplerini göç dalga-
sı, teknoloji, yoksullukla beraber aile fertlerinin iş hayatına 
girmesi ve kadının iş hayatına girmesi, bununla birlikte top-
lumsal değerlerde meydana gelen değişimleri olarak sebep 
olarak gösterebiliriz.

1.1.Plastik Cinselliğin Keşfi

Toplumsal değerler bizlere ilk olarak ailede öğretilir. Bu 
örf-adet-gelenek ile bizlerin tutum ve davranışlarını gelişti-
rir, nasıl bir birey olacağımızı öğreniriz. Teknolojinin geliş-
mesiyle ortaya çıkan kitle iletişim araçları bireylerin sosyal-
leşme mekânları ve araçları hâline gelmiştir. Bu durumda ilk 
sosyalleşmenin olduğu ailenin etkisini yitirmesine sebep ol-
muştur. Teknolojinin etkisini gösterdiği bir diğer alanda cin-
sellik üzerine olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 
üreme cinsellikten ayrılmıştır. Suni üreme ile birlikte kişiler 
arası ilişkiler cinsellikten ibaret değildir. Bu sayede üreme, 
cinsellikten kopmuş ve özgürleşmiştir. Giddens’ın “plastik 
cinsellik” diye adlandırdığı, yani üreme ile sonuçlanmayan 
cinselliğin keşfi ile seks, evlilik dışına çıkmıştır. Bu bağlam-
dan bakıldığında mahrem ilişkilerin dönüşümünü açık bir 
şekilde görmekteyiz. Geleneksel toplumlarda erkeğin farklı 
cinsel deneyimlerinin olması absürt karşılanmamakla bera-
ber, sağlık açısından önemli görülmektedir. Bu bakımdan da 
erkek için bir çifte standart vardır fakat kadının özellikle de 
evli bir kadının zina eylemi kesinlikle kabul edilemez. Hâlbu-
ki cinsel ilişki bir ihtiyaç ise sadece erkeğin değil kadının da 
ihtiyacıdır. Modern toplumda kadınların biraz daha kendini 
ifade edebildiği görülmektedir. Çünkü artık kadın da birey-
selleşmeye başlıyor ve özgürlük hareketine geçiyor. Bunun-
la birlikte homoseksüel ve heteroseksüel yönelimli bireyle-
rin bu mahrem ilişkileri kamusal alana taşınması söz konusu 
oluyor.

1.2.Romantik Aşk

Geleneksel toplumlarda aileler ekonomik temelli, soyun 
devamı ve mirasın bölünmemesi amacıyla kuruluyordu. 
Hatta iş gücünü kullanma temelli bir fonksiyonu da söz ko-
nusudur. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin 
tarlalarda çalışacak bireye ihtiyacı oluyor ve bu iş gücünü aile 
bireylerinden karşılıyor. Toplumsal yapıyı derinden etkileyen 
modernite, evlilikten ve ikili ilişkilerden beklentileri de etkili-
yor. Romantik aşk kavramı üretiliyor. Giddens bu kavramın 
insanlar tarafında üretilen bir şey olduğunu söylüyor.

TÜRKİYE’DE BİR YASTIKTA 
KOCAMAKTAN AYRILAN YATAKLARA 
‘’Ölüm Bizi Ayırana Kadar Değil, Aşk Yaşadığı Sürece…’’

Ailenin zaman faktörüyle işlevlerini kaybetmesi sonucu bu 
kurumun varlığını tehdit etmekte olduğunu ve yine bu ku-
rumun devamlılığının sağlanması için yeni bir şey üretilmesi 
gerektiği sonucu “romantik aşk” kavramının ortaya çıktığını 
belirtiyor. Bu kavram insanları bir arada tutan güçlü bir kav-
ram olarak ele alırken, Bauman ise romantik aşk kavramı-
nın, insanı ötekilerden koparan ve ayıran bir şey olarak ele 
alıyor. Bauman’ın değerlendirmesinden baktığımızda ise 
aşk olgusunun aslında toplumsal yapıyı tehdit ettiğini söyle-
yebiliriz. Bireyselleşen bireyin toplum bilincinin zayıflaması 
ve kopması sonucunu doğuracaktır.

Evlilikten beklentiler “aşk evliliği” olsa da insanlar birine 
bağlanmakta çekimser davranıyor. Modernitenin bir sonu-
cu da kuşkusuz bireyselleşmedir. Kadının da bireyselleşme 
ve özgürleşme girişimleri sonucu (özellikle iş hayatına atıl-
masıyla kazandığı özgürlük) kadının ekonomik özgürlüğünü 
kazanması, evlilikten beklentileri ekonomik temelden çık-
mıştır. Kadınlar, popüler olan romantik aşk bekliyorlar. Mo-
dern toplumda ki evliliklerde hiçbir kadın kendini, televizyon 
karşısında atletiyle oturan kocasına soyduğu elmayı bıçağın 
ucuyla uzatırken bulmak istemiyor.

İnanıyorum ki…

Aile kurumu toplumun temel taşıdır demiştik. Aile evrensel 
bir kurumdur. Bizler Marshlow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki 
fiziksel ihtiyaçtan sonra gelen temel güven ihtiyacını ailede 
tatmin ederiz. Zaman faktörünün etkisi ile ailenin yapısında, 
işlevinde nasıl değişimler olursa olsun, güven ihtiyacının tat-
min mekanizması olması sebebiyle varlığını her zaman sür-
düreceğine inandığım temel kurum olarak hep var olacaktır.

Büşra  EKER
Sosyolog
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 SOSYOLOJİ        FAKÜLTEM

, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hazırlayan
İsmail Arslan



 SOSYOLOJİ        FAKÜLTEM

, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Geçmişten Bugüne Boğaziçi Üniversitesi

1863 yılında temelleri atılan Boğaziçi Üniversitesi, 157 yıldır eğitim ve araştırma faaliyetlerini ba-

şarıyla sürdürüyor. Robert Koleji; bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin 

ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından 

kurulmuştur. Mr. Robert, finansal yükü üstlenirken; Dr. Hamlin ise Birleşik Devletler’den kaynak 

sağlayarak koleji kurma sorumluluğunu eline almıştır. Yeni kurulan yönetim kurulunun aldığı ka-

rarlar doğrultusunda; kolejin kapılarının ırk, milliyet, din gözetilmeksizin önyargısızca ve ayrım 

yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına, hiçbir koşulda herhangi bir politik eğilim gösterme-

mesine, hiçbir politik düşünceye dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına karar veril-

miştir. Bağışlar ve yardımlarla sürdürülen Robert Koleji’nin ilk binası Hamlin Hall’un inşaatı 1871 

yılında tamamlanmıştır. Bugün Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki tüm tarihi binalar Birinci 

Dünya Savaşı’ndan önce inşa edilmiş ve yapımlarında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi 

kireçtaşı kullanılmıştır.Zaman zaman ciddi mali kaynak sıkıntısı çeken Robert Koleji’nin ekonomik 

durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye ekonomisinden ve Birleşik Devletler’deki ekonomik 

krizden etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş 

sona erene kadar pek çok sorun çözümsüz kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde, Robert Akademinin 

bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsünü tamamen yükseköğrenime bırakarak Ar-

navutköy’deki kampüse taşınması, oradaki Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim kurumu oluş-

turacak şekilde birleşmesi düşünülmeye başlanmıştır.Mart 1971’de dönemin başkanı Dr. Everton, 

Robert Koleji kampüsü üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini teşvik 

eden önergenin 26 Ocak 1971’de Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıklamıştır. Çalış-

malar 1971 yazında sonuçlandırılmıştır. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve 

personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney Kampüsü, 10 Eylül 1971’de tamamen Türkiye devletine 

devredilmiştir. Böylece bir asırlık Robert Koleji kampüsü ve geleneği üzerine, Boğaziçi Üniversitesi 

kurulmuştur. Robert Koleji mezunu olan Prof. Dr. Aptullah Kuran, Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk rek-

törü olmuştur.Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, lisans düzeyinde öğrencilerine en üst kalitede eğitim ver-

meyi hedefleyen, güçlü, kapsamlı ve dünyanın en iyi üniversitelerinin sosyoloji bölüm programla-

rına eşdeğer bir eğitim programı sunmaktadır. Antropolojik yaklaşım ve araştırma tarzı, disiplin-

lerarası bilgi üretimini destekleyen sosyoloji bölümünün önemli bir bileşenidir. Özgün araştırma 

faaliyetlerinin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu bölümde, geniş bir kültür yelpazesi içinde bilgi-

lenmiş, toplumsal yapı ve süreçleri irdeleyebilen, eleştirel düşünce yeteneğine sahip bireyler yetiş-

tirilmesi hedeflenmektedir.Öğrencileri soru sormaya, araştırmaya, sentez yapmaya teşvik etmek 

amacıyla, toplumun sosyal ve kültürel yapısı ile güncel konuların ele alındığı fikir alışverişlerinin 

yapıldığı ortamların oluşturulmasına özellikle önem verilmektedir. Bölümde ayrıca öğretim ve 

araştırmanın bir bütün olduğu ilkesi doğrultusunda, öğrenci ile öğretim üyeleri arasında verimli bir 

iletişim olmasına özen gösterilmektedir.

Türkiye’nin en başarılı öğrencileri arasında yerlerini alan öğren-

cileri, dünyanın her yerindeki akranlarıyla yarışacak düzeydedir. 

Bölüm; bilimsel merakı olan, eğitimi bir meslek edinme aracı de-

ğil kendini geliştirmek olarak algılayan öğrencilere ayrıcalıklı bir 

ortam sunmaktadır.Bölümde lisansüstü eğitim düzeyinde sadece 

master programı bulunmaktadır. Bu programın mezunları ABD ve 

Avrupa’nın en üst düzey okullarında doktora eğitimlerine devam 

etmektedir.



sosyoLOGdergisi  

www.sosyologdergisi.com

G
en

ç S
os

yo
lo

gl
ar

ın
 S

es
i

20

Çalışma Alanları

• Kent Çalışmaları

• Devlet, Politik Ekonomi ve Finans

• Toplum ve Siyaset Kuramları

• Göçmenlik Çalışmaları

• Nüfus ve Demografi

• Din ve Sekülerlik

• Hukuk Sosyolojisi/Antropolojisi

• Tarihsel Sosyoloji

• Kır Sosyolojisi

• Toplumsal Hareketler

• Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

• Toplumsal Hafıza Çalışmaları

• Psikanalitik Kuram

• Kültür ve Medya Çalışmaları

• Bilim Sosyolojisi/Antropolojisi

• Alan Çalışmaları (Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Türkiye)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Ekonomi bö-
lümleri ile çift anadal programları bulunmaktadır.

 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Mezunları

Mezunlarımız iş hayatının birçok alanında kendilerini iyi ha-
zırlanmış, özgüvenli ve yetkin buluyorlar.

Mezunların  önemli bir bölümü University of California-Ber-
keley, University of Chicago, Humboldt University of Ber-
lin, Columbia University, Harvard University, Goldsmiths: 
University of London, Freie Universität Berlin, University 
of Michigan ve Yale University gibi yurtdışındaki seçkin 
üniversitelerde eğitimlerine devam etmektedir. Bölümden 
formasyon eğitimi alarak mezun olan öğrenciler; gazetecilik 
ve medya, sanat ve kültür, bankacılık ve finans, sivil toplum 
kuruluşları, reklamcılık, kamu sektörü gibi çok çeşitli alan-
larda çalışmaktadır.

Akademik Kariyer

Bogaziçi üniversitesi Sosyoloji Mezunları ABD ve AB’deki 
birçok önde gelen üniversitede akademik kariyerine devam 
etme imkanı buluyor.

• Harvard University

• Cambridge University

• University of Michigan

• Columbia University

• University of Washington

• University of Texas, Austin

• University of Wisconsin

• University of Massachusetts

 Boğaziçi Üniversitesi 156 yıllık bir gelenek!

Boğaziçi Üniversitesi, sadece uluslararası düzeyde iyi bir 
eğitim sağlamakla yetinmeyen aynı zamanda canlı bir kam-
püs hayatına da ev sahipliği yapan bir üniversite.

“Sosyoloji günlük hayatımıza yorumlar getirmelidir. Çünkü 
sosyoloji çıplak gözün tespit edemeyeceği bağlantıları açığa 
çıkarır.” 

    Zygmunt Bauman
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Bir çiçekle 
olmayan baharın 
müjdecisi, 
yine, o çiçektir.

NE BAĞDAT ESKİ DİYAR 
NE DE ANALAR GAYRİ YÂR

TOPLUMSAL DİNAMİZM 

Sevgili Dostlarım;

Papatyaların; yemyeşil kırları bembeyaz inci deryası gibi süslediği Mayıs ayına saatler kala, 

SosyoLOG derginiz elinizdeyken verdiğiniz kahve molalarınıza eşlik etmeye geldim ben yine.

Bilirsiniz, söz konusu aile olunca zaman durur fakirin nârin sinesinde. Hani hep “dişi kuşun yaptığı” söylenen o 
yuvadır, şefkat dolu sevgi meyvelerinin; çocuklarımızın geleceğe dair umutlarımızın olgunlaştığı bahçe. “Aile 
Bahçesi” ve tabii ki hayat… Annelik mefhumunun karşı konulamaz üstünlüğü karşısında ulaşılabilecek en kıy-
metli menzil olan cennetin bile ayaklarına serildiği o yüce ayrıcalık!

Annelerimizi çok sevelim dostlar. Anne demek hayat demek, merhamet demek, marifet demek, büyük; ama 
öyle böyle değil çok, çok büyük bir nimet demek.

Hatta “anne” demek, yılın bir günü değil her günü sevilecek, her günü hatırlanacak olan demek. Hatta her 
insanın doğduğunda kesilen göbek bağının aksine, kalpten kalbe giden yolda, çelik halattan daha güçlü ama 
çok daha yumuşak ve bir o kadar sevgisel bağlılık, hayat boyu sürecek bir dua demek…

Annelerimizi koruyalım dostlar, bazen sevdiklerimizden, bazen sevenlerimizden, bazen pandemiden.” Anne-
ler Günü” diye kutlanan bir gün değil, nefes aldığımız müddetçe canından kopan can olduğumuz o eli öpülesi 
analarımızı incitmeyelim. Babalarımızı ise hiç ama hiç unutmayalım.

Bundan 8 yıl önce bir Babalar Günü’nde, babasını kaybetmiş biri olarak yitirdikten sonra kıymet vermek ye-
rine, yakınımızda, yanımızda, elimizin üstünde, sırtımızda, sıvazlayan elleri var iken onları hoş tutalım, hoş 
edelim, sözlerini buyruk bilip asla ikiletmeyelim.

Lâfın sırası gelmişken, materyalist ve pozitivist yaklaşımlar, yılın günlerini post-modern tüketim toplumunu 
manipüle etmek amacıyla alışveriş çılgınlıklarına temlik ederken, metafiziğe reddiye bağlamında algılamayı 
yadsıdıkları ölçülemez annelik duygusunun kıymeti karşısında her zaman olduğu gibi acziyet içerisinde olma-
ya mahkumdurlar. Adına hangi “–izm” derseniz deyiniz, ilahi buyruklar karşısında kıymeti harbiyeleri olmadı 
ve asla da olamayacak.

Her yıl Mayıs ayında kutlanılan (!) ,annelikten ziyâde, tüketim ve piyasa argümanı olarak var edilen suni bir 
“Anneler Günü” yerine, her günümüzü, bizleri canından besleyip büyüten, üzerimize titreyen “Annelerimizin 
Günü” olarak ilân etmeye, yaşamaya, yaşatmaya ve farkındalık oluşturmaya, çevremize de bunu aşılayıp an-
latmaya var mısınız?

Bir çiçekle olmayan baharın müjdecisi, yine, o çiçektir.

O hâlde, hesap gününün yegâne sahibi olan Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında hem anne hem de baba için 
evlâdın sorumluluğuna dair:

“…felâ tekul lehumâ uffin velâ tenherhumâ vekul lehumâ kavlen kerîmâ(n)…”

“Onlara “öf” bile deme, ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle!”

[İSRA Suresi 23.Ayet]

Buyururken ne kadar ehem mühim bir yük altında olduğumuzu bizlere işaret etmekte ve peşinen ikaz etmekte 
değil midir?

Umulur ki akledenlerden olalım dostlar.

Hepinizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden ve yürekten kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. 

Dua, Sevgi ve Muhabbetle…

Zafer Cebeci
Eğitimci Sosyolog-SMMM
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Toplum ve Kültürün Sosyolojik İlişkisi

Kültür sözcüğü Latince kökenli bir sözcüktür. Bu sözcük La-
tincede “cultura” “sözcüğü”, “hayvan yetiştirme” ve “topra-
ğı ekip biçme” anlamlarına gelir. Voltaire, kültür sözcüğüne; 
insan zekâsını oluşumu ve gelişimini belirleyen kavram ola-
rak da bir anlam kazandırmıştır. Alman tarihçi Herder bütün 
insanların kendine özgü bir kültüre sahip olduğunu söyler.

Kültür kavramı, batıdan doğu ülkelerine de yayılmış olup, 
İranlıların dilindeki “ferheng” kavramı kültür yerine kullanıl-
mıştır. Türkiye’de de sosyolojinin gelişiminde büyük katkı-
ları olan Ziya Gökalp “cultutura” sözcüğünün, Arap kökenli 
“hars” ve “tezhip” kavramlarının karşılığı olduğunu söyle-
miştir.

Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Bunun yanında 
bölgeden bölgeye şehirden şehre, köyden köye değişen kül-
türün geleneği de vardır.

En geniş anlamıyla İngiliz antropolog Taylor kültür için; “Bil-
gi, inanç, sanat, ahlak ve hukuk ve örf ve adaletten ve insa-
nın, toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yetenekler-
den oluşmuş bir bütündür.” der.

Sosyolojideki kültür kavramı da farklı kullanılmıştır. Etkile-
şimlerin süreçlerini bu etkileşimlerin yönleri ile bir ilişkisini, 
toplumsal rollerin işleyişini ve daha iyi anlaşılmasına katkı 
sunmuştur.

Kültürün anlam değişikliği, kullanıldığı bağlam ve kimin 
tarafından ne amaçla kullanıldığı da önemli olup, farklı 
tanımlanabilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradan hareketle kültürün kaynağı nedir? sorusunu sor-
duğumuzda, kültürün oluşumunda etkili olan faktörlerin; 
aile, din, eğitim, çevre siyasal yönetim sistemi başta gel-
mektedir.

Kültür; bir toplumu diğer toplumdan ayırt etmekte temel bir 
belirleyici yöne sahip. Toplumsal değerlerin ortak payda-
larını kültür bir araya getirir. Toplum bireyleri arasında or-
tak bir dil olan kültür, bireyler arasında yaşayan bir dil olarak 
sürekli paylaşılabilmesi ile bir dayanışma örneğini de sunar. 
Toplumsal yapının bir yönü ile genel karakterini ifade eden 
kültür, sosyal yapının anlaşılmasında kopya niteliğindedir.

Kültürü oluşturan faktörler içerisinde en belirgin özellik 
toplumdan topluma da değişmektedir. Örneğin farklı dini 
inançlar bu belirginliğin başında gelir. Ancak her toplumda 
kültürün oluşumunda diğer etkili temel etkenler vardır. Bun-
lar; dil, örf ve adetlerdir. Bu temel unsurlar kültürel çeşitlili-
ğinde kaynağını oluşturmaktadır.  Genel kültür, altı kültür, 
maddi ve manevi kültür, karşıt kültür bu çeşitliliklerdendir.  

Toplumsal değişimde kültürün pozitif ve negatif etkileri de 
vardır. Yaşanan kültürün medeniyet inşasında ve toplumun 
refah düzeyine katkısı oranında kültürün negatif ve pozitif 
yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Kabul edilmiş toplumsal 
davranışlar kültürün oluşumundaki kitle davranışları psiko-
lojisi ile de direk ilintilidir. Bu psikolojinin ne yönde eğilim 
göstereceği önceden bilinememekle beraber yönlendirilebi-
lir. Özellikle toplumların tüketim kültürü bu yönlendirmeye 
örnektir.

Pozitif kültür negatif kültür yüzeysel kültürün temel de-
ğerler üzerindeki etkisi:

Kalabalıkların kazandığı alışkanlıklar bir kelebek etkisi ile 
başlar. Tarihin bir yerinden başlatılmış bu etki zamanla halk 
arasında sözlü olarak yayılması, sonra eylemle bütünleşerek 
bir toplumsal eyleme dönüşme sürecini oluşturur. Bu kültü-
rel etkileşim, tabanda bireyler arasında, adeta bir gönüllü 
propagandaya dönüşerek halk arasında kitlesel bir kabule 
dönüşür.

Artık çoğunluğa ulaşılmış, çoğunluğun kabul ettiği bir olgu 
hâline gelmiş, doğruluk derecesindeki temel kabul kriterleri 
kalabalığın kabulü olarak görülmeye başlanmıştır. Kalaba-
lıkların bir yanlışı kabul etmesi böylesine toplumda tabanda 
başlayan güçlü bir alt yapı ile gelişmektedir.

Bu gelişimdeki olumsuzluk olarak görünen her şeyin düzel-
tilmesi için yine aynı doğal metodik çalışmayla, tabandan ve 
bireyden bireye başlaması, karşı bir tez gibi kelebek etkisi 
oluşturulmaya çalışılmalıdır.  Aksi hâlde oluşmuş bu negatif 
kültürün (parçalanmış aynı hedefe gitmeyen çatışmacı kül-
türel guruplar) olumsuz etkilerini pozitif kültür (toplumun 
medeniyet kurma ve refah düzeyini arttırmada barışçı ortak 
hedef) kabulü ile tepeden kurallar konarak verilmeye çalış-
ması da hedefine ulaşmayacaktır.

O hâlde, pozitif kültürü (medeniyet kurma ve refah düzeyini 
arttırmada barışçı ortak hedef) oluşumdaki temel etmenler 
itici güç unsuru olarak kullanılırken, bütün toplumun refah 
düzeyini arttırıcı ve bununla beraber adil bir sistemik ya-
pılanmayla bu refah düzeyini arttırmada kalıcı kurumların 
oluşturulması gerekir.

İyi insanların kötü işleyen kurumların içinde başarılı olması 
mümkün değildir. Toplumsal davranışların refah düzeyine 
katkı sunabilmesi içinde kurumların da davranışları yapısal 
kurallar olarak toplumu destekleyerek öncülük yapması ge-
rekir.

Birey, toplum, kurumlar ve sistem ilişkisinde; bütün toplu-
mun temel değerleri olan değişmezlerle toplumun mayalan-
ması toplumsal barışa katkı sunarken, aynı zamanda güçlü 
toplum yapısını oluşturarak; güçlü bir devletin, güçlü bir mil-
li savunmanın, güçlü bir milli kalkınmanın ve güçlü bir milli 
eğitimin oluşmasında büyük katkısı olacaktır.

Selam ve dua ile.

Yunus EKŞİ
İktisatçı / Sosyolog
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Hayat yolculuğunda rehberiniz, eğitmeniniz çok önemlidir. Yaşamak dediğimiz serüvenin uzun bir eğitim sü-
reci vardır. Her yaşanmışlık bir öğretidir ve her öğreti bir sonraki sınıfa geçme sınavıdır. Bu öğrenme önce aile 
okulunda başlar. Ebeveynleriniz ne kadar iyiyse sizin öğrenme süreciniz de o kadar sağlıklı ilerler. Bu eğitim 
sürecinde annenin rolü çok önemlidir. Öyle ki bir annenin hem bir nesli mahvetmeye hem de bir nesli kur-
tarmaya gücü vardır. Yetiştirilecek her bir birey ileride başka bireyler olacak bu bireylerden nesiller meydana 
gelecektir. Anneden aldığını nesilden nesile aktararak ya çiçeklerden bir bahçe ya savaş meydanlarından bir 
arbede yaşanacaktır.

    Anneler güzel çocuk yetiştirmeli ve güzel çocuk yetiştirebilmek için de babalar; çocuklarının annelerine 
maddi ve manevi her türlü desteği vermelidir. Anne ne kadar donanımlıysa çocuk da o kadar avantajlıdır. Her 
şeyden önce annenin sevgi dünyası tatmin olmuş ve tatmin etme eksenli olmalıdır çünkü insan ancak sevginin 
tılsımıyla zorluklarla mücadele etme gücüne sahip olur.

 93 harbinde yaşanmış bir hikâyedir anlatacağım.( 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdül-
hamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Rumi takvime göre 1293 
yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir.)    Rus zulmünden kaçıp ellerine acilen ne 
alabildilerse alıp yollara revan olmuş bir kafile, düşman atlı onlar yayadır. Uzun yolun ardında diz de derman 
gözde fer kalmamıştır. Bir kuyu başında kafile duraklar, herkes kana kana suyunu içer. Bu esnada kafilenin ara-
sında bir anne evden çıkarken bir eline yavrusunu bir eline altın çıkrığını almıştır. Anne su ihtiyacını gidermek 
için ellerinden birini kenara bırakması gerekiyordur, anne altın çıkrığını kuyunun kenarına bırakarak suyunu 
içer. Daha sonra düşman korkusundan hızlıca toparlanıp tekrar yolla düşmüşlerdi. Bir süre ilerledikten sonra 
anne feryadı basar. Meğer anne aceleyle altın çıkrığı yerine bebeğini kenara koymuş ve o telaşla da almayı 
unutmuştur. Rus korkusundan geriye dönememektedirler, çaresiz anne ağlaya ağlaya yola devam ederler. Az 
sonra ilerden bir başka kafile belirir uzaktan, biraz incelerler ve dost kafilesi olduğu anlaşılır kafilenin yak-
laşması beklenir. Kafile yaklaştığında gördüğü manzara karşısında annenin sevincini tarif etmek imkânsızdır. 
Çünkü gelen kafilede dayısının kucağında kuyu başında bırakılmış bebeği vardır.

Şimdi buradan seslenmek istiyorum sevgili annelere. Nasıl ki kolumuzdaki altınları öylesi koruyor, komşuya 
gittiğimiz de bile altınların çalınma kaygısını taşıyorsak, bilgisayar başında saatlerce kalan çocuğumuzun ru-
hunu neyin çaldığına ya da gittiği yerler neresi, kimlerle iletişim kuruyor kaygısı taşımıyorsak, ruh ve gönül 
dünyasına dokunamıyorsak iki elimizi başımızın arasına alıp düşünmek lazım.

    Ey çağımın nadide anneleri ve güzide çiçekleri, bahçenizin başında sevgi, ilgi ve sabırla olmazsanız bu bahçe-
ler sizsiz renklenemez. Aklın ve gönlün her bir köşesine ekeceğiniz her bir bilinçli tohum gelecek nesilleri yeşer-
tecektir. Gönül bahçesinin bahçıvanları olarak yüreğinizle ekeceğiniz ve sevginizle sulayacağınız bin bir renkli 
çiçeklerin donattığı bir dünya olabilir. Bu gücü senin kalbine Rahman’ın rahmetinden bir damla olarak verilmiş 
merhametle bulabilirsin. Çocukların sadece ellerinden tutmakla kalmayıp akıllarından da tutarak geleceklerini 
inşa edebilirsin. Anne demek koca bir devlet demek. Bu devletin sana ihtiyacı var sevgili ANNE…

Anne üşüyorum tut ellerimden

Anne küsüyorum tut yüreğimden

Bu çağın yorgunluğu üzerimde

Anne yüreğimi sar sevginle

Bu çağın hıçkırıkları kulaklarımda

Akmıyor sanki kan can damarımda

Anne bul beni bu çağın karmaşasında

Şüheda 
Derya BARIŞ
Sosyolog / Yazar

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 
SANATI VE ZANAATI ANNELİK
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DEZAVANTAJLI DEDİĞİMİZ 
GRUPLAR ASLINDA 
DEZAVANTAJLI MIDIR?

Zamanın birinde uzak bir kasabada köyünde, gençler kadın-erkek demeden tarlalarda çalışarak sağlıyorlardı ge-
çimlerini. İhtiyarlar ise evlatlarının kazandığı parayla kaynatılan 

tencereden haklarına düşen yemekle ayakta duruyordu. Gençler işten güçten söz edip ihtiyar

nesli hiçbir zaman dikkate almıyorlardı. Ta ki o amansız hastalığın köye geldiği güne kadar.

Baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 32 yaşındaki gencin doktor raporlarına göre durumu çığlık atasıydı; tarla 
faresinin solunumuyla buğdaya ve suya karışan takvim kıran virüsü, ekmekle suya işlemişti. Doktorların dediği-
ne bakılırsa 50 gün içerisinde köyde hiç genç kalmayacaktı.  İş bu kadarla da bitmiyordu. Şöyle ki 70 yaş üstünde-
kilere her hangi bir etkisi olmayan bu hastalık nedeniyle 50 gün içerisinde 25 yaşına kadar her kim varsa hayatını 
kaybedecek; 25 ile 70 yaş arasındakiler ise bir anda 50 yıl yaşlanacaklardı.

Şaşkındılar! 50 gün göz açıp kapatmadan gelip geçmişti. Geride gençliğini fareye kaptırmış 600’den fazla umut-
suz kalmıştı. Birkaç ay önce 60 yaşında olan muhtar şimdi 110 yaşında idi. Tüm zamanların en akla sığmaz faciası 
yaşanıyordu. Yakın iller ve ilçeler izliyordu olup biteni, ciddi ciddi izliyorlardı. Sirke gidip maymunlara merakla 
bakmak gibi izlemek...

Virüsün ilk başlarında yakın köyler ve ilçedekiler, o yılki hasılatları ile bu acizlere yakacak, gıda, koltuk değneği, 
baston, gözlük, ilaç yardımı göndermekte birbirleri ile yarıştılar. Ama sonra yardımlar yavaş yavaş kesildi. Tak-
vim kıran virüsünün bulaşıcı bir hasatlık olduğu yayılınca gelen giden kalmadı.

 Bir gün muhtar tüm köylüleri köy meydanında toplayarak bir konuşma yaptı: “Hepimiz yaşlıyız. Bu şekilde elimiz 
kolumuz bağlı oturamayız. Biran önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir hayırsever bizlere yardım parası gön-
derdi. İsterseniz sizlere dağıtabilirim. 5 yıl bu para ile geçinirsiniz. Fakat sonrasında hepiniz eski halinize dönersi-
niz. Ben derim ki muhtarlık binasını atölyeye çevirelim.”

100 yaşını aşmış delikanlılar atölyede çalışmaya başladı. Sadece ergonomi sıkıntısı vardı. Köylüler düştükleri 
yerden kalkacaklardı. En iyi bildikleri işi yapacaklardı; ekeceklerdi, biçeceklerdi. Fakat ellerindeki tırpanlar ile 
pek mümkün görünmüyordu. Öncelikle alüminyum çubuk sipariş ettiler ve dünyanın en hafif tırpanını yaptılar.  
Eğilerek ot toplayamadıkları için bir sap; plastikten de bir el yapıp ayakta dikilerek kullanılabilen orak icat ettiler.  
Boyun ağrısı yüzünden başlarını çeviremedikleri için öküz arabasına dikiz aynası taktılar. Sıcak şeyleri dökmeden 
içebilmek için kapalı bardaklar yapıp üzerine küçük delik açtılar. Fermuar çekmekte, düğme iliklemekte zorla-
nıyorlardı. Hepsini söküp yerine cırtcırt taktılar. Hayatlarını zorlaştıran her şeyi kolaylaştırdılar. Hasat mevsimi 
gelip çattığında her 14 Ekim’de olduğu gibi elde ettiklerini satmak için üç aynalı kağnılarla kasabanın meydanına 
hazırladılar.

Herkes şaşkındı, çünkü onların çoktan öldüklerini düşünüyorlardı. Bu arada bu kasaba bir tarım borsası hükmün-
deydi. Civar köyden gelenler sunum için tezgahlarında duran başakları görünce şaşırdılar. Ekinler yavaş yavaş 
ekilip ağır ağır sulandıkları, aheste aheste toplandıkları için her bir tanesi sapsarı altın gibiydiler. Tüm ürünleri 4 
katına sattılar ve hayatları boyunca kimseye muhtaç olmadılar.

Anlattığım hikayeden de yola çıkarak diyorum ki dezavantajı avantaja çevirebiliriz. İnsanları 

yardımlarla tembelleştirip daha sonra yardımları kesip onları hayata küstürmeyelim.  Dezavantajlı diye 

adlandırdığımız gruplar için  istihdam alanları oluşturup onları hayata katalım.

Funda AYDIN
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03FITRAT PEDAGOJİSİ İLE 

ANNELİK!
Asiye TÜRKAN
Aile Danışmanı 

Annelik; kendisini neyin beklediğini bile bile dokuz ay boyunca seve 
seve karnında taşıdığı cana, canından can vererek, binbir sancılarla 
dünyaya getirdiği evladına karşılıksız, keşkesiz, özveri ile hayatını 
önüne sunmaktır. Eğlencesinden, uykusundan, hayatta önemsedi-
ği her ne varsa elinin tersiyle itmek hatta kendi canından bile önce-
lemek, çocukları kocaman olsa da gözünde büyütemediği, hesabı 
parayla ölçülemeyen 24 saat süren, mesaisi bitmeyen dünyanın en 
kıymet verilmesi gereken ve meşakkatli bir mesleğidir. Anne olmak, 
hayata yeniden başlamak, hayatı okumak, var olmanın anlamını ye-
niden keşfetmektir. Anne olmak elbette sadece doğurmakla değildir. 
Devamında gelen bütün sıkıntılara da katlanarak evladını ilmek ilmek 
işlemek, kilim gibi dokumaktır. Hata yapmanın, hata yaptıktan sonra 
hatasından ders almanın ve daha iyisini yapma gayretinde olmanın 
çabasıdır. Öncelikle iyi örnek olmaktır. Zira her anne bu dünyaya bir 
iz bırakmaktadır. Annelik aslında kutsal bir misafiri ömür boyu ağır-
lamaktır. Allah Resulü ’nün ifadesiyle her doğanın fıtrat üzere olması, 
onu annesi ve babasının şekillendirmesidir. Pedagojinin kurucuların-
da Pestalozzi ise insanın iyi olarak, temiz ve günahsız olarak doğdu-
ğunu dile getirmiştir. Fıtrat pedagojisi üzerinde konuşacak olursak, 
işlenmemiş maden gibi tertemiz elimize sunulan bir cana ilk muhatap 
olan bizleriz. Güvenin, şefkatin birinci adresiyiz. Bütün duyguların ze-
mininin atıldığı ana vatanıyız. Sevmenin ve sevilmenin, güvenmenin 
ve güvenilmenin, saymanın ve sayılmanın, fedakârlığın ve fedakâr ol-
manın özetle duyarlı insan olmanın, sosyal alanda var olmanın teme-
liyiz. Çocuklarımızı duygularını ve kişiliklerini zedelemeden, koca bir 
insan gibi karşımıza alıp konuşursak, insan muamelesi ile büyütürsek, 
ailemizin kalıbına daha çok uyum sağlayacağının farkında olmalıyız. 
Aksi takdirde, daha küçük yaştan itibaren inatlaşma ile karşımıza ala-
cağımız evladımız ile büyük bir imtihana hazır olacağımızı bilmeliyiz.

Bizler hayata elbette anne olarak gelmedik. Anneliği tıpkı evlat ol-
mak gibi hayatın içinde öğrendik. Acı bir gerçek ki doğduğumuz evin 
kuralları, anne babalarımızın yanlış uygulamaları, toplumumuzun 
uygunsuz adet ve görenekleri bazen bizi çıkmaz bir sokağın içine at-
makta, çaresizlik girdabı içinde kıvranmamıza sebep olabilmektedir. 
“Annem ya da babam gibi olmayacağım” derken adım adım büyükle-
rimizin bıraktığı izlerden yürütmekte, bunu da yaparken yaptığımız 
bütün yanlışlıkların suçlusu olarak anne ve babamızı görebilmekteyiz. 
“Doğduğum ev kaderimdir” derken, doğurduğumuz çocuklarımızı 
aynı kaderin içinde bırakarak, içinde bulunduğumuz ıstırabı katlar du-
rumdayız. Hızla geçen yıllara şahit olurken, elimizin altında küçücük 
yavrularımızı bazen teknoloji dünyasına, bazen madde bağımlılığına 
bazen de evde sevgi açlığı hissetmesiyle önüne ilk “seni seviyorum” 
diyerek gelene kanarak büyük yanlışlar yapmasına sebep olabiliyo-
ruz. Her insanın terslenmemek, horlanmamak, onuru kırılmamak, 
azarlanmamak en çok ihtiyaç duyduğu davranışlardır. Bu durum ço-
cuklarımız için de farklı değildir. Bu davranışlara muhatap olmayan 
çocuklarımız, karşılaştıkları bütün problemleri halledecek güce sa-
hiptir. Çocuklarımı yetiştirme anında en fazla dile getirdiğim cüm-
lelerden biri; “Ben sizinle anne oldum. Ne olur bana yardımcı olun!” 
olmuştur. Çocuklarımı okumanın, onları takip etmenin bana neler 
kattığını ancak ben bilirim. Hayatı öğreten, bana anne olma duygu-
sunu yaşatan yavrularıma teşekkür etmek isterim. Üç Evlat Annesi: 
Asiye Türkan www.ailedanismani.de
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EN KIYMETLİMİZ OLMASI GEREKEN, 

ANNEMİZ Yusuf POLAT
                                               

Cennet annelerin ayakları altındadır. 

   Hz. Muhammed (S.A.V)

İnsanın yeryüzüne indirildiği ve çoğalmaya başladığı 
günden itibaren istisnasız; tarihin her evresinden günü-
müze kadar geçen zamanda; her toplumda, her inançta, 
her ideolojide ve dünyanın her yerinde en kıymetli varlık, 
annedir. Dünya var olduğu sürece de bu durum aynen de-
vam edecektir. 

İnsanoğlu, dünyaya gözünü ilk açtığında annesini görür. 
Yani insanın ilk dünyasıdır aynı zamanda anne. İlk öğret-
menidir de. Zira ilk öğrenmelerini ve ilk terbiyesini anne-
den alır. Güveni, şefkati, ninniyi, gülmeyi ve daha birçok 
şey…

Ve bugün kapitalist dünyanın bize yutturmaya çalıştığı 
ve koca bir yıl içinde bir günü anneler günü ilan etmesi tü-
ketim çılgınlığını artırmaktan başka bir şey değildir.  Bu-
radaki amaç anne değil veya anneye verilen değer değil 
aksine insanları tüketime yönlendirmektir. Oysa bizi do-
kuz ay karnında taşıyan, bizi emziren, hastalandığımızda 
başucumuzda sabaha kadar uyumayan, bir varlığa –ki en 
önemli varlığımız- bir gün ayırmak aslında utanılası bir 
durumdur. Aklı başında her insanın bu oyunun farkında 
olması lazımdır. Zira anneye yılda sadece bir gün ayrılma-
sı açıkçası annenin emeğini yok saymaktır.

Toplumun temelini oluşturan ailenin mimarı ve aynı şe-
kilde toplumdaki huzurun da kaynağı annedir. Yuvasına 
sahip çıkar ve ayakta kalmasını sağlar. Dolayısıyla nasıl ki 
toplumu anne ayakta tutuyorsa, aynı şekilde toplumun 
da annelere sahip çıkması, baş tacı etmesi gerekir. Ama 
maalesef günümüzde anneler yaşlandı mı hemen huzur 
evlerine götürülmektedir. “Beyaz Melek” filmini izleyen-
ler hatırlayacaktır orada ders alınabilecek bir diyalog ge-
çiyordu:

-Teyze burada kalanların (huzur evini kastediyordu) ço-
cukları neden onları buraya bırakmışlar?

-Evladım, analar babalar küçücük evlerine, onlarca evlat 
ve torun sığdırırken, evlatlar koca koca apartman dairele-
rine, villalarının küçücük bir köşesine yaşlı ana babalarını 
sığdıramadılar.

İşte bu günkü halimiz maalesef budur. Gerçekten ne ka-
dar acınası bir hâle gelmişiz. Oysa gerek gelenek ve göre-
neklerimizde gerek inanç kültürümüzde olsun anne ba-
baya sahip çıkmak çok önemli bir yer tutar. Bu anlamda 
doğu ve batı toplumları arasında da farklılıklar görülmek-
tedir. Doğu insanı ebeveynlerine sahip çıkma noktasında 
daha vefalıdır. Ve bence bu durum sosyologlar açısından 
araştırmaya değer bir konudur. Doğudaki aile geleneğin-
de annenin çok güçlü bir rolü vardır ve anne önemli bir 
figürdür. Özellikle annenin kıymeti çok bilinir.

Yeryüzündeki insanlık tarihinde babasız yaratılan çocuk 
örneği vardır ancak annesiz yaratılan çocuk örneği asla 
yoktur. İşte Hz. İsa örneğinde bunu görüyoruz. İnsanın 
kendisi kutsal olmakla beraber bana göre Allah Teâla bu-
rada anneye ayrı bir kutsallık daha vermiştir. Anneyi yü-
celterek insan neslinin devamı için en önemli pay sahibi 
yapmıştır. Ve Hacer annemiz, çocuğu için su ararken ki 
git gelleri –iki tepe arasındaki yürüyüşü, say- haccın farz-
larından sayılmış ve her yıl milyonlarca insan tarafından 
hacda bu farz yerine getirilmekte, hatırası yâd edilmek-
tedir. Bir annenin çölde tek başına evladı için verdiği mü-
cadelesini Yüce Allah böyle ödüllendirerek yüceltmiştir.  
Can alıcı bir örnek daha; Kâbe’de annesini sırtına alarak 
tavaf ettiren bir sahabe peygamberimize gelerek, Ya Re-
sulullah annemi sırtımda taşıyarak tavaf ettirdim, hakkı-
nı ödedim mi? diye sorunca, Peygamberimiz; “hayır, sana 
hamile iken aldığı bir nefesin hakkı bile değildir” cevabını 
vermiştir. Aslında bu olay annelerimizin kıymetini anla-
mak için yeterli değil midir?

Ve bugün şu soruyu kendimize sormalıyız. Annemize la-
yık evlat olabiliyor muyuz?     



Bir Garip Seyyah...
Merhaba…

SosyoLOG dergisi adına, vaktinizi ayırdığınız için teşek-
kürlerimi sunuyorum.

1.Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Adım; Nurettin, soyadım Büyüm. Diyarbakır’ın Suriçi‘nde 
gecekondu mahallesinde oturuyorum. Burada doğdum. 
Burada büyüdüm. Eskiden buraları yabancı, güzel insanlara 
hasret iken; ben de o azıcıkta olsa gelen yabancı insanlara 
rehberlik yapardım. Para almazdım, oyuncak alırdım hep-
sinden. Fazla olanları mahallemdeki çocuklara dağıtırdım. 
Benim için eskiden geliyor böylesi, hediye paylaşımlarız.

2. Devlet memurluğunu bırakarak bu işe gönül vermişsi-
niz. Maceranız nasıl başladı, anlatır mısınız?

Köylerde bu kadar yoksun çocuk varken 8 saatlik mesai 
bana uymadığı için bıraktım. Yoksul değil çocuklar; yoksun, 
anne babalar şehre inip bir oyuncak almaz çocuklarına.Her 
gittiğimde oyuncaklar götürmem gerekirken, çalışarak ye-
tişemezdim. Bende yola koyulup çocuklara gitmenin daha 
doğru olacağını düşünüp, istediğimi gerçekleştirmeye karar 
verdim.Yol olmayan yolda gitmeniz lazım ki iziniz kalsın o 
yollarda…

3.Oyuncakları neler ile takas edebiliriz. Takas nasıl yapı-
lıyor?

Oyuncaklar ile bileklikler, kolyeler ve antika eşyalar takas 
yapılır. Birde köyden hediye getirdiğim eşyalar ile; kavurma, 
tereyağı, sucuk, ceviz, peynir gibi. Hepsine bir bir oyuncak 
rakamı verip takas ederim. (adet olarak, 10 oyuncağa 1 bi-
leklik gibi.)

4. Doğal taş işleme ustasısınız.  Hangi tür taşlarla çalışı-
yorsunuz, taşları nasıl tedarik ediyorsunuz?

Genelde damla kehribar kullanırım, temin etmek için esnaf-
lardan hediye alıyorum. Diğer taşları da buluyorum bir yer-
lerden, işliyorum. Kuvars, kedigözü, kaplan gözü, İran Nişa-
bur firuzesi kullandığım taşlar arasındadır.

5. Seyyahsınız, bugüne kadar nereleri gezdiniz?

Bugün’e kadar 80 il, 300 ilçe, 3000 e yakın köy, kasaba, belde 
gezdim.

6. Bu süreçte sizi etkileyen anılarınızdan bahseder misi-
niz?

En etkilendiğim olay; ahırda kilitli olan bir kızın beni kurtarın 
diye bağırması, benim olayın üstüne durmam ve köylülerden 
dayak yemem oldu. Neyse ki jandarma duruma el koydu.

7.Size yardımcı olmak ve katkı sağlamak için neler yapa-
biliriz?

Bana yardımcı olabilmeniz için yaşadığım şehrime gelmeniz 
lazım ya da gelemezseniz, kendi şehrinizden oyuncak yolla-
manız lazım. Desteklerle daha çok kişiye ulaşabilirim.

8. İyilik hareketleri kar topu gibidir. Her gönüle değdikçe bü-
yür, güçlenir, değerlenir.

Son olarak bize tavsiyeniz nelerdir?

Herkese tavsiyem; iyilik maddiyatla ilgili değildir. 
İlla iyilik için maneviyat daha güçlü, düşünce daha 
iyidir. Emekliliğinizde bile balkonda veya köyü-
nüzde otururken gelecek nesil için ne yaptığınızı 
görmek için mutlaka bir imza atın.

Kalplere dokunmak zor değil

Eğer ki biz; bu devrin çocuklarının kalplerine, ruhlarına dokunmazsak

Gelecek neslin katili biz oluruz…

 Canı cennete güne güzel başlayanın

İnsana güzel bakanın

Eli elinde olanın, gülmenin farkına varanın

Çay demleyip, ekmeğin kokusunu alanın

Gülü verenden tanıyanın

“Günaydın”ı sözlükten bakmadan tanıyanın…

Elbette ki çok rasyonel bir eylemdir sevmek

Ama çocukları sevmek sürrealisttir.

Biraz anarşist bir faaliyettir, direnmektir…

Nurettin Büyüm ile Röportaj

Röportaj Yapan

Eslem Civan
Eğitimci Sosyolog
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sosyoLOG TANIYALIM
İSMAYIL HAKKI 
BALTACIOĞLU

Hayatı

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 1886 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1903 yılında Veda İdadisi’nden, 1908 yılında Darülfünun’dan mezun olmuştur. Öğren-
ciliği sırasında Divan-ı Hümayun Defteri Kalemi’nde, Maarif Nezareti Defteri Kalemi’nde ve Tophane-i Amire Meclisi Harbiye Kalemi’nde çalışmıştır. 
Daha sonrasında Darülmuallimin-i İptidai’de hat öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1910 yılında Maarif Meclisi tarafından Avrupa’ya gönderilmiş-
tir. Burada pedagoji eğitimi alan ve incelemelerde bulunan Baltacıoğlu, 1912 yılında yenilikçi fikirlerle Türkiye’ye dönmüştür. Başta Darülfünun olmak 
üzere çeşitli kurumlarda öğretmenlik yapmış, Ziya Gökalp’in isteğiyle Eğitim Sosyolojisi dersleri vermiştir. Darülfünun’daki görevi sırasında 1918’de 
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 1919’da Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca kendisi hem Edebiyat Fakültesi Dekanlığı hem de 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yapmıştır. 1927’den 1930’a kadar Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunmuş, 1933 yürürlüğe konulan 
Üniversite Reformu ile kadro dışı bırakılmıştır. 1941 yılında tekrar üniversiteye dönerek Pedagoji Profesörlüğüne atanmıştır. 1943-1950 yıllarında iki 
dönem milletvekilliği yapmış, 1950 yılında emekliye ayrılmıştır. Fakat kendisi bilimsel çalışmalarına özellikle de eğitim çalışmalarına devam etmiştir. 
Bilim ve eğitimle dolu hayatını 1978 yılında Ankara’da kaybetmiştir.İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, yaşadığı dönem itibariyle II. Abdülhamit dönemini, 
II. Meşrutiyet dönemini ve Cumhuriyet dönemini yaşamış ve haliyle bu dönemin sosyal ve siyasal yapısı fikirlerinin oluşumunda, çalışma alanlarının 
belirlenmesinde etkili olmuştur. Yine kendisi etkileyen bir diğer unsur Batı tipi okullarda okuması ve Avrupa’da gerçekleştirdiği gözlemleri olmuştur. 
Bilimsel olarak, eğitim alanında J.J.Rousseau, felsefe alanında H. Bergson, sosyoloji alanında ise E. Durkheim ve Ziya Gökalp kendisini oldukça etkile-
miştir. Görüleceği üzere Baltacıoğlu, sosyolojizm ekolünü -Durkheim Okulu- takip eden bir sosyologdur. Kitaplarında, çalışmalarında ve derslerinde 
ekole bağlılığını yinelemiş, sıklıkla bu ekolün önemine değinmiştir. Ayrıca kendisi Türk sosyolojisinin gelişimini vurgulayarak sosyolojinin Fransa’dan 
sonraki ikinci vatanı olarak görmüştür.İsmayıl  Hakkı Baltacıoğlu yüzden fazla eser vermiş, çok sayıda makale kaleme almış, aynı zamanda roman, 
hikâye ve tiyatro yazmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tarih ve Terbiye, İçtimai Mektep, Türke Doğru, Batıya Doğru, Pedagojide İhtilal, Adam 
Nasıl Yetişir Nasıl Yetiştirilir?, Türk Plâstik Sanatları, Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları, Atatürk: Yetişmesi, Kişiliği, Devrimleri. Din ve Hayat, Yeni 
Adam (dergi)

Düşünceleri, Eğitimle ilgili görüşleri

Kuşkusuz Baltacıoğlu’nun en önemli çalışma alanlarından birini eğitim oluşturmaktadır. Türk eğitim sistemine önemli katkılar sunmuş olan Balta-
cıoğlu, Avrupa’da pedagoji ve elişi eğitimi almış, Avrupa’daki eğitim sistemlerini inceleme fırsatı bulmuştur. Ona göre eğitim, doğuştan gelen hafıza, 
zekâ gibi niteliklerle birlikte kişilerin yeteneklerini geliştirmek, bireyleri yaşama kolaylıkla uyum sağlayacak şekilde yetiştirmektir.

Baltacıoğlu, geleneksel eğitim modelinin değiştirilerek çağa uygun eğitim sistemlerin oluşturulmasını hedefleyen Eğitim Reformu Akımı’nın Türki-
ye’deki en önemli temsilcilerinden biridir. Bu amaçla kendisi öncelikle mevcut eğitim modelini ciddi bir biçimde eleştirmiş, sonrasında ise yeni eğitim 
sisteminin ne olması gerektiğini eserlerinde açıklamıştır. Kozmopolit Osmanlıcı ve bireyci anlayışa sahip Osmanlı eğitim sistemine karşı çıkmıştır. 
Ona göre eğitim, toplumcu ve yerinde öğretim şeklinde olmalıdır. Mevcut eğitim sistemi, okul sıralarından öteye gidemeyen, bilgiyi ezberleten, sınav 
odaklı, öğrenciyi memurluğa iten bir anlayışa sahiptir. Bunun yerine yapılması gereken yenilikçi ‘Yeni Adamlar’ yetiştirmektir. Eğitim bir teori değil bir 
olgu işidir. Eğitimin amacı, bireyi toplumsallaştırmak, bireye toplumsal bir nitelik kazandırmaktır. Bununla birlikte eğitim olgusu, kişilik (birey), ortam 
(gerçek ortamda öğrenme), çalışma (uygulama), verim (sosyal değer) ve başlatma ilkelerinden (terbiye) oluşmaktadır. Bu ilkelere sahip olmayan bir 
okul-eğitim, gerçek anlamda bir okul-eğitim değildir. Bununla birlikte onun İctima-i Mektep olarak tanımladığı bu eğitim sistemi, Köy Enstitülerinden 
de farklıdır.

Din ile ilgili görüşleri

Baltacıoğlu din ile ilgili görüşlerini sosyolojizm ekolü çerçevesinden sunmuştur. Durkheim gibi o da dinsiz bir toplumun var olamayacağını savunuştur. 
Dinsiz bireyler olabilmekle birlikte dinsiz toplumlar yoktur. Baltacıoğlu’na göre din ile bilim asla çatışmamaktadır. Bununla birlikte din, toplumsal ku-
rum ve toplumsal yapıların temelini de oluşturmaktadır. Ona göre din, tarih boyunca çeşitli aşamalardan geçmiş, soyuttan somuta doğru bir ilerleme 
içerisinde var olmuştur. Din, toplumsal bir olgu olup sosyolojinin hem konusu hem de başlı başına toplumsal bir kurumdur. Genel kanıların aksine din 
sadece kısıtlama ve ritüellerden ibaret değildir. Din toplumsal yaşamın değerlerini, normlarını oluşturarak toplumsal yaşam için gerekliliktir. Balta-
cıoğlu’nun bu konuda reformist bir anlayışa sahip olduğu söylenebilir. Ona göre din, gericilerin eline bırakılmamalı, her bireyin dini anlaması sağlan-
malıdır. Bunun için Kur’an-ı Kerim Türkçeye çevrilmeli, dinin aracısız olduğu bilinci vb. verilmelidir. Görüldüğü üzere Baltacıoğlu’nun din konusunda 
Durkheim ile çok benzer düşüncelere sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Diğer görüşleri

Baltacıoğlu’na göre dinden sonra bir toplum için olmazsa olmaz etken dildir. Çünkü dil sadece iletişim aracı olmayıp, toplumun birlikteliğini ve sürek-
liliğini de sağlamaktadır. Dil sadece maddi boyuttan da oluşmamaktadır. Estetikte, sanatta, tarihte, efsanelerde, masallarda, manilerde, tekerleme-
lerde, şiirlerde vb. dil önemli bir faktördür.

Milliyetçilik, Baltacıoğlu’nun önem verdiği diğer bir unsurdur. Tıpkı din gibi toplumsal bir zorunluluktur. Ona göre Türk milli kimliğini din, milliyetçilik 
ve sanat oluşturmaktadır. Baltacıoğlu milliyetçiliği, ırk ve toprak temelinde düşünmemiştir. Ona göre milliyetçilik, gelenek birliğini muhafaza etmek-
tir. Bir anlamda milliyetçilik; dinde, dilde, etikte, mitte hatta teknikte birliğin sağlanmasıdır.Uygarlık Baltacıoğlu’na göre aklı, yöntemi ve tekniği 
anlatmaktadır ve uygarlığı Batı temsil etmektedir. Uygarlık kültürden farklı olarak uluslararasıdır, öğrenilebilirdir. Uygarlaşma için Batı’dan tekniğin 
ve yöntemin alınması gereklidir.Baltacıoğlu’nun eğitim kadar önem verdiği diğer bir unsur sanattır. Kendisi bir sosyolog bir düşünür olduğu kadar aynı 
zamanda bir sanatçıdır. Roman, hikâye ve piyes kaleme alan bir edebiyatçı, hattat, ressam ve plastik sanatçıdır. Bunların yanı sıra o müzikle, tiyatroy-
la, mimariyle, heykelcilikle vb. ilgilenmiştir. Baltacıoğlu sanata ‘sanat toplum içindir’ anlayışıyla yaklaşmış, sanatı toplumun temelinde görmüştür.

Görüldüğü üzere Baltacıoğlu sadece bir eğitimci, sosyolog, düşünür değil aynı zamanda çok yönlü bir kişiliktir. Milliyetçi, Batıcı ve gelenekçi, moder-
nist, reformist, laik, cumhuriyetçi ve devrimci bir aydındır. Durkheim’in, Gökalp’ten sonra en önemli temsilcisi sayılmaktadır. 1934- 1978 yıllarında 
çıkardığı Yeni Adam dergisi ile de Türk kültür tarihinin en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur. Toplumsal sorunları görmezden gelmemiş özellikle 
eğitimle ilgili oldukça önemli fikirler sunmuştur. Günümüzde hala büyük bir sorun olarak devam eden eğitim alanında fikirleri asla göz ardı edileme-
melidir.

Hazırlayan

Rukiye Çorlu
Eğitimci Sosyolog
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Yeniden 
Büyüt Beni Anne
Anne, kocaman oldum bak.

Acılarım büyüdü, dertlerim büyüdü. İşlerim, hedeflerim büyüdü. Sı-
kıntılarım, çıkmazlarım büyüdü. Hiç de güzel değilmiş büyümek. Kim-
ler kırdı kalbimi, kimler üzdü. Başa dönebilsem keşke, sadece sana 
gelsem.

Şimdi yaşadıklarımı, hüzünlerimi kalp kırıklıklarımı al 

Ve yeniden büyüt  beni anne. 

Ne olursun...

   Anne sadece evladını dünyaya getirip büyüten kişi değildir. Annelik 
çok özel bir duygudur, evladını kokusundan tanıyan kişidir anne. Evla-
dıyla arasındaki bağdır onları özel kılan. Evladını karnına düştüğü an-
dan itibaren tanır ve evladıyla bağ kurar anneler. Bu özel bağdır ömür 
boyu sürecek olan. 

   İlk adımlarımızda elimizden tutan ve ömür boyu elimizi bırakmaya-
cak annelerimizdir. Dünyayı ayaklarınıza serecek gücü veren anneleri-
miz bizden de aldıkları güçle herşeye göğüs gererler. Merhametleriyle 
dünyaya sevgi dolu çocuklar getirirler. Sararlar sarmalarlar kocaman 
yürekleriyle. Hele ki dizlerindeki huzuru söylemeye gerek var mı ki; 
kim verebilir bizlere o huzuru?

   Ne kadar zaman geçerse geçsin evladı gözünde küçüktür; korur kol-
lar, sarar sarmalar anneler. İçimiz sıkılır ve boğulur gibi hissettiğimiz 
zamanlarda her ne kadar büyümüş olsak dahi annelerimizin şefkatini 
ararız. Annedir evladının üzülmesine yüreği yanan. Oysa ne hata ya-
parsak yapalım iyisi veya kötüsü ile bizleri hiç yalnız bırakmayan kişi 
annelerimizdir.

   Çocuk annesinden öğrendiği duygular ile hayatına bakar. Bizler ev-
latlarımıza servet, mal, mülk bırakmayalım yerine şefkat, merhamet 
bırakalım. Çocuğun anneden en büyük isteği de budur aslında. Anne-
lik bir sanattır, kutsallıktır. Çünkü başka hiçbir insan, kendi hayatını 
hiçe sayarak başkasının hayatını önde tutamaz ve başka hiçbir insan 
bir diğerini kendinden daha çok sevemez.

   Benim annem Anadolu kadınıydı, buram buram gül kokardı. Biz 
onun cesaretini ve azmini örnek alırdık, annem gibi güçlü olmak ister-
dik. Benim güzel annem her yönüyle örnek oldu bizlere. Ona sarılınca 
cennet kokusunu alırdım. Bütün çocuklarını koskocaman yüreğiyle 
kucaklardı.

   Bir evlat için anne nefestir, evlat annesinden aldığı nefesle güçlüdür. 
Evladını bu dünyada dahi olsa öbür dünyada dahi olsa hiç yalnız bırak-
mayan tek kişi annedir. Bütün anneler ebedidir.

   Mutluluğunu da hüznünü de başarını da kaybedişlerini de derdini 
de neşeni de hiç korkmadan paylaşabileceğin kim var ki bu dünyada 
annenden başka.

Leyla  Artut
Sosyolog / Aile Danışmanı
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JOHN STUART MILL
Genel Bir Bakış

1806 yılında, Londra’da dünyaya gelen J.S.Mill; küçük yaştan itibaren Yu-
nanca ve Latince eğitimi almış; insan ve toplum, ekonomi, tarih, felsefe, 
mantık, matematik, siyaset, kadın vb. pek çok alanda önemli çalışmalar 
yapmış bir Aydınlanma filozofudur. Mill’in yetişmesinde babası James 
Mill’in etkisi oldukça yüksektir. Babası ve dönemin önde gelen düşünürle-
rinden Jeremy Bentham’ın birlikte geliştirdiği faydacı teoriyi libarelizme 
uyarlamıştır. Ayrıca o, edimlerin ve toplumsal düzenlemelerin mutluluk 
yarattığı sürece doğru ve iyi olduğunu düşünmüş fakat sosyolojik bir teori 
ortaya koymamıştır. Mill, sosyolojiye daha çok metotla ilgili katkılar sağ-
lamış ve ekonomi çalışmaları ile modern ekonomi biliminin temellerini at-
mıştır. Mill’e göre toplumsal hayatın en önemli problemi, bireylerin manevi, 
entelektüel ve sosyal özgürlüğü problemidir. Bundan kurtulmanın yolu ise, 
bütün dogmalardan, irrasyonalizmden ve mutlakçılıktan kurtularak bilime 
sarılmak ve insani mutluluğun ilerlemesini sağlayacak bir felsefe geliştir-
mektir. Aslında problem bir aydınlanma, bilinçlenme, önyargılardan kurtul-
ma, kendini var etme problemidir. 

Evrimci Bir Düşünür

Mill, evrimci bir anlayışa sahiptir. Saint Simon ve Auguste Comte’dan ol-
dukça etkilenmiş, onlar gibi hem bireylerin hem de toplumsal kurumların 
bir bütün oluşturduğunu, bütünü oluşturan her bir parçanın bir diğerini 
tamamladığını, bunlarda oluşabilecek herhangi bir düzensizliğin ya da de-
ğişimin toplumun bütününü etkileyeceğini düşünmüştür. Bununla birlikte 
toplumsal süreç bir ilerleme içerisinde olup, her geçen gün gelişim gös-
termektedir. İçinde yaşadığı dönemde olduğu gibi bu ilerleme sürecinde 
zaman zaman aksamalar, çözülmeler yaşanmaktadır. Yapılması gereken 
şey vadesi dolmuş, dönemin ihtiyaçlarına cevap veremeyen düşüncelerin 
yerine yenilerini koymaktır. Fakat bu topyekûn bir reform olmamalıdır. 
Çünkü bunlar belirli bir dönemde değerli amaçlara hizmet etmiş, zamanın 
ihtiyaçlarına cevap vermiştir. İzlenmesi gereken yol, halkın eğitilmesi, yeni 
olanın yavaş yavaş ve tedbirli bir şekilde sosyal hayatın içine aktarılmasıdır. 
Bir anlamda bilimsel olana dayanmaktır.

Ampirist Bir Düşünür

J.S.Mill, ampirist bir bilim anlayışa sahiptir. Bu konuda da St. Simon ve A. 
Comte’dan etkilenmiş, toplum biliminin doğa bilimlerine yaslanması gerek-
tiğini düşünmüştür. Comte gibi toplumsal incelemeleri, statik ve dinamik 
olarak ele almıştır. Toplumu statik olarak incelemesinde, toplumsal ögele-
rin sabit bir şekilde bir arada bulunuşunu, insan davranışlarının neden ve 
sonuçlarını bulmaya çalışmıştır.  Toplumu dinamik olarak incelemesinde ise 
toplumsal ilerlemeyi ve değişmeyi anlamlandırmaya çalışmış, bir anlamda 
toplumsal yasaların ortaya çıkarılmasına odaklanmıştır. Daha önce de söz 
edildiği gibi Mill, toplumu, parçalardan oluşan bir bütün olarak değerlen-
dirmiştir. Bu parçalar ve parçalar arasındaki ilişkiler, toplumun sürekliliği 
sağlayan yasalardan türemiştir. Dolayısıyla sosyal bilimlerin asıl sorusu, 
‘Toplumun belirli bir durumu, kendisinden sonra yerini alacak yeni bir duru-
mu nasıl yaratmaktadır?’ sorusudur. Bu soruya cevap arayan Mill, toplumsal 
olanla doğa bilimlerinin aynı mantıksal yapıya sahip olduğunu savunmuş-
tur. İnsanın doğası ve davranışları, ahlaki karakteri evrensel yasalara bağ-
lıdır. Fakat bu yasalar deney ve gözlemle incelenemezler. Sosyal bilimlerde 
kullanılabilecek doğa bilimi yöntemi, tümdengelim yöntemidir. Bu yöntem-
le insan davranışlarının neden sonuçları ortaya çıkarılabilir.

Mill, dönemin bireysel ve toplumsal olanın sadece sağduyu ve sezgisel il-
kelerle anlaşılabileceği görüşüne karşı çıkmış bu düşüncelerin politik mu-
hafazakarlığa neden olacağını düşünmüştür. Ona göre gerçek olana insan 
zihniyle değil, deneyim yoluyla ulaşılabilir. Çünkü düşünceler, deneyimler-
den kaynaklanmaktadır. Sahip olunan bütün düşüncelerin kaynağı ise tü-
mevarımdır. Yani birey, tekil gerçekliklerden yola çıkarak genel önermelere 
ulaşır ve düşüncelerini oluşturur. Tümdengelim ise tümevarımın üzerine 
inşa edilmektedir. Dolayısıyla hem tümevarım hem de tümdengelim, yasa-
ların ortaya konmasında oldukça önemlidir. Fakat Mill toplumu incelemek 
için bir hipotezde öne sürülen iddiaların ve öngörülerin ampirik verilerle 
test edilmesi anlamına gelen hipotetik/somut tümdengelimin daha uygun 
olduğunu savunmuştur. J.S.Mill yönteme dair fikirlerini 1843 yılında yazdı-
ğı ‘Mantığın Sistemi’ adlı eserinde ele almıştır. O, gerçeklerin sezgilerden 
daha çok gözleme dayandığını düşünerek, deneysel yöntemi sosyolojiyi de 
içine alacak kadar genişletmiştir.

Metafizik Anlayışı

J.S.Mill’e göre izlenimler veya duyumlardan başka herhangi bir gerçeklik 
yoktur. Bu açıdan o, tözsel bir varlık görüşünden de uzaktır. Toplumsal ol-
gular insanların dürtü ve güdülerine bağlı oluşmaktadır. Ona göre idelerin, 
izlenim veya duyumların sebebi dışsal gerçeklikler olup bunları psikolojik il-
kelerle açıklamaktadır. Her ne kadar toplumsal olgular, dışsal gerçekliklerin 
etkisi ile yaratılmış olsalar da gerçekte bunlar insan doğasına ilişkin olgu-
lardır. Bir anlamda birey ve toplumsal yaşamın yasalarını psikolojinin yasa-
larıyla ilişkilendirmekte, toplumsal olanı psikolojik olana indirgemektedir.

Etik Anlayışı; Faydacılık, Hazcılık ve Mutluluk

J.S.Mill faydacı bir etik anlayışı benimsemiştir. Faydacı anlayışta gördüğü 
eksiklik üzerine o, bir insanı diğer varlıklardan ayıran yeni bir insan doğası 
teorisi kurmaya çalışmış, bireysel mutluluğu sosyal mutlulukla ilişkilendi-
ren, insanın mutluluğunun önündeki engelleri kaldıran bir özgürlük felsefe-
si inşa etmeye çalışmıştır. Mill, insan yaşamının amacını, teorisinin temeli 
olarak görmüştür. Ona göre insan yaşamının ve ahlaki eyleminin amacı 
mutluluktur. En yüksek iyi olarak mutluluk, arzu edilebilirdir. Ona göre eğer 
insanların ulaşabileceği bir mutluluk yoksa ne ahlakın ne de akılcı davranı-
şın amacı da olmayacaktır. Bu düşünceden hareketle Mill, faydacı teoriyi 
mutluluğun artırılması, mutsuzluğun önlenmesi ve azaltılmasında olduk-
ça önemli görmektedir.Mill ahlaklılığı, ‘bireysel ve sosyal mutluluk sanatı’ 
olarak tanımlamıştır. İnsanın mutluluğunda belirleyici olan şey ise hazdır. 
Fakat haz, her ne kadar iyi, değerli ve mutluluk getirse de bütün hazlar ni-
telik bakımından aynı değildir. Sosyal olmakla birlikte entelektüel bir varlık 
olan insan için zihinsel hazlar, bedensel hazlardan daha kaliteli ve daha iyi-
dir. Ona göre insanın gerçek anlamda mutluluğu ‘fazilet duygusu’ olmadan 
mümkün değildir. İşte burada Mill için etiğin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim onun “Karnı doymuş bir domuz olmaktansa, aç bir insan olmak; 
doyurulmuş bir aptal olmaktansa doyumsuz bir Sokrates olmak iyidir.” sözü 
bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

Siyaset Felsefesi

J.S.Mill sıkı bir liberalizm ve demokrasi savunucusudur. Ona göre liberal 
veya temsili demokrasi en iyi yönetim biçimidir. Bu yönetim şekli bireyi hem 
ahlaki olarak geliştirmekte hem toplumsal sorunlara bireysel bakış açısın-
dan yaklaşmama alışkanlığı kazandırmakta hem de bireysel çıkarlar ile top-
lumsal çıkarları uyumlu bir hâle getirmeye neden olmaktadır.  İnsanların iyi 
bir şekilde eğitilmemesi, insanların karşıt görüşlere tahammül etmemesi ve 
gerekli durumlarda fedakârlık göstermemesi demokratik yönetimin yürü-
tülmesine engel olacaktır. Bu açıdan Mill, güçlü bir karakter oluşumunda 
kişisel özgürlüğü oldukça önemsemiştir. Nitekim o, bireysel ve kolektif en 
yüce değerin özgürlük olduğunu savunmuş, özgürlüğü, negatif özgürlük 
yani bireyin düşünce ve edimlerine başkaları tarafından herhangi bir sınırla-
ma getirilmemesi olarak anlamıştır. Bunu da kişinin kendi hayatını kontrol 
etmesi, kendi gelişimini gerçekleştirmesi açısından pozitif özgürlükle ta-
mamlamıştır. Görüldüğü gibi Mill bireyselliğe özel bir önem vermiştir. Top-
lumun gelişimini de bireyselliğin gelişimiyle ilişkilendirmiştir.

John Stuart Mill daha çok filozof olarak tanınsa da toplumsal alana dair 
önemli pek çok fikir ileri sürmüştür. Özellikle toplumu, çeşitli parçalardan 
oluşan bir bütün olarak görmesi ve doğa bilimleri yönteminin sosyal bilim-
lerde de kullanılması gerektiği düşüncesi Mill’i evrimci ve ampirist bir düşü-
nür olarak ön plana çıkarmaktadır. Bununla birlikte J.S.Mill’in siyaset, eko-
nomi, ahlak vb. alanlardaki fikirleri onu, bir filozof olduğu kadar sosyolog 
olarak düşünmemize de imkân tanımaktadır.

                                                                                                              
Hazırlayan

Rukiye Çorlu
Eğitimci Sosyolog
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